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ெசால் �தி� �ைவ �தி�
ெதள்ளத் ெதளிவான நைடயில்
ெதள்� தமிழ் உலகிற்�
�த்தம் �திய �ைவயில்
எளிய இனிய கட்�ைரகள்



அ�ள்மி� அம்மன் பதிப்பகம்
மிகச் சிறந்த �ல்கள் ெவளீஹ்யி�ேவார்

212, ராயப்பட்ைட ெந�ஞ்சாைல
(ஆஜந்தா ேஹாட்டல் எதிரில்)

இராயப்ேபட்ைட ெசன்ைன – 600 014

தமிழ் வாழ்க! தமிழ் ெவல்க !!

இ� பத்ேதா� பதிெனான்ராக வந்த �ல் அல்ல! அைனவ�க்�ம்
பயனளிக்�ம் பதிெனா� கட்�ைரக் கற்கண்ைடக் ெகாண்ட அற்�த �ல்.

“’ெசால் �தி�…… �ைவ �தி�” தமிழ்ச் �ைவ அ�ந்�ங்கள், தைல
நிமிர்ந்� நில்�ங்கள்.

அ�ள்மி� அம்மன் பதிப்பகத்தார்



ெவற்றி ெப�ங்கள்…………..!

இலக்கிய அைமப்�கள், பள்ளிக் �டங்கள் மற்�ம் கல்�ரிகளில்
நைடெப�ம்

கட்�ைரப் ேபாட்�—ேபச்�ப் ேபாட்�களில் கலந்� ெகாண்� ெவற்றி ெபற
வி�ம்�ம் இலக்கிய ஆர்வலர்க�க்� — �றிப்பாக மாணவர்க�க்�—

த�ந்த தைலப்�கைளத் ேதர்ந்ெத�த்�, பல காலம் ஆராய்ந்� உ�வாக்கிய
கட்�ைரத் ெதா�ப்�தான் இந்த �ல்.

இந்த �ல் உ�வாவதற்� எனக்�த் �ைண நின்ற �ல்கள் பல…இந்த
��க்காக நான் வள்�வைர�ம், பாரதிைய�ம், கம்பைன�ம் அல்�ம்
பக�ம் என் சிந்ைதயில் ேதக்கி அைசப் ேபாட்ேடன்.

இந்�லில் இடம் ெபற்�ள்ள கட்�ைரகள் ெதாடர்பாக ஒ� சில க�த்�க்கள்
ேவ� �ல்களிலி�ந்�ம் கிைடத்தன. �கம் ெதரியாத அவர்க�க்�ம் என்
�கத்ைத உங்க�க்� ெதரிய ைவக்�ம் அ�ள்மி� அம்மன்
பதிப்பகத்தா�க்�ம் என� அன்� கலந்6த நன்றி�ம் வணக்க�ம்
உரித்தா�க.

மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அைனவ�ம் இந்த �ைலப் ப�த்�த் தங்கள்
இலக்கிய அறிைவ வளர்த்�க் ெகாள்வேதா� தமிழில் சிறந்த
ேபச்சாளராக�ம் எ�த்தாள ராக�ம் விளங்�வார்களாக!

ெசம்�ர்

பம்பாய்-89

அன்பன்
எஸ்.விஸ்வநாதன்



தாயிற் சிறந்தேதார் ேகாயி�மில்ைல
நான்� தாய்மார்கள்

உலகில் தாயின் அன்�க்� இைண ஏ�ம் இல்ைல.

தாய் இன்றித் தநான்�ரணி இல்ைல
தாய் நாம் ��யி�ந்த ேகாயில்
“தாயிற் சிறந்தேதார் ேகாயி�மில்ைல” என்ப� ��ைர.

அம்பிைகயின் அ�ளால் நம் எல்ேலா�க்�ம் நான்� தாய்மார்கள்
கிைடத்தி�க்கிறார்கள். ஈன்ற தாய், ெபற்றதாய்க்�ச் சமமாகப் பால்
ெகா�த்� ர�ிக்�ம் ேகாமாதா, இவ்வி�தாய்மார்கைள�ம் தன் ம�யில்
தாங்கி நிற்�ம் �மாதா, அகிலமைனத்ைத�ம் ர�ித்� அ�ள்பாலித்�வ�ம்
ஜகன்மாதாஆகிய வர்கேள அவர்கள்.

தான் பராசக்தியாக இ�ந்�ெகாண்� தன் க�ைணைய உலகில் உள்ேளார்
உணரேவண்�ம் என்பதற்காக அவள் மானிடத்தாையப் பைடத்தாள்; தன�
அேத க�ைணைய அவள் உள்ளத்தி�ம் பாய்ச்சினாள். ஆம், தன்
மாையையப் ெபண் க�க்� வழங்கி அன்ைப�ம் பாசத்ைத�ம் ஊட்�த்
தன� பிரிதிநிதியாகத் தாய்மார்கைள உலகில் வைளய வ�மா� ெசய்தாள்.

எனேவதான் தாய்ப் பாசத்திற்� நிகராக ேவ� எ��ம் இவ்�லகில்
ேதான்றவில்ைல.

ேவதம் ��ம் தாயின் சிறப்�

இந்�க்களின் பண்ைடய வழக்கங்களில் நவராத்திரியில் ஒ�நாள் (நவமி)

தாயார் தினம் (Mothers Day) எனக் ெகாண்டாடப்ப�க்கிற�.

ம�ஸ்மிரிதி என்ற ேவத �லில் தாயின் சிறப்ைபப் பற்றிய ஒ� உதாரணம்.:



ஒ� ேபராசிரியர் சாதாரண ஆசிரியர்கைளக் காட்��ம் பத்� மடங்�
ேமலானவர்

.

இதிலி�ந்� ேவதகாலம் �தல் நம்நாட்�ல் தாய் மரியாைத�ரிய, வணங்�தற்
�ரிய ஸ்தானத்தில் ைவத்�ப் ேபாற்றப்ப�கிறார். அன்பின் பிறப்பிடமாய்,

தியாகத்தின் இ�ப்பிடமாய் க�தப்ப�கிறார் என்பைத நம்மால் உணர
��கிற�.

�ழந்ைதயின் வளர்ச்சி, மலர்ச்சி, நல்வாழ்� ஆகியைவ அன்ைனயின்
அரவைணப்பிேலேய அைமகின்றன.

மற்றவைரக் காட்��ம் நாம் தாயிடம் மிக�ம் அன்� பாராட்�கிேறாம்.
தகப்பனாைரக் காட்��ம் தாயிடம் மனம்விட்�ப் ேப�கிேறாம். நம்ைமக்
காப்பாற்�வ�, அரவைணத்� வளர்ப்ப�, ஆ�தலளித்� இன்பமளிப்ப�
ேபான்ற காரயங்கைளெயல்லாம் ெசய்பவள் தாய்தான். அவேள �தல் ��.

�ழந்ைத தந்ைதையவிடத் தாயிடேம மிக�ம் அன்ேபா� பழ�கிற�.

தனக்� ஏதாவ� ேதைவெயன்றால் தந்ைதயிடம் ெசல்லாமல் நீட்�ய
கரங்க�டன் தாயிடேம ஒ�கிற�.

�ழந்ைதயின் அ�ைகையக் ேகட்ட�டன் வீட்� ேவைலைய அப்ப�ேய ேபாட்�
விட்�க் �ழந்ைதையக் கவனிக்க ஒேடா��ம் விைரபவள் தாய்தான்.

ஒ� தாயின் இதயம்

எந்த ஒ� பிராணி�ம், அல்ல� மனித ஜீவ�ம் �தலில் ஏற்ப�த்�ம் ஒலி ‘மா’
என்ற தாயின் �னித ஒைசதான். தன் �ழந்ைதக�க்காக தன்�ைடய
எல்லாவற்ைற�ம் தியாகம் ெசய்பவள் தாய்.

ஒ� தாய் தன் மகனிடம் காட்�ம் தாய்ப் பாசம் பற்றி ஒ� கைத உண்�.

ஒ� தாய், அவ�க்� ஒ� மகன், ஒ� தாசியிடம் மனைதப் பறிெகா�த்�த்
தன் ெபா�ைளெயல்லாம் அவளிடம் பறிெகா�க்கிறான். அவனிடம் ெபா�ள்
இல்ைல என்� அறிந்த அவள் அவைனத் �ரத்தி வி�கிறாள்.



அவேன காமம் �ற்றி, “ஊனக்� எ�ேவண்�மானா�ம் ேகள், ெகாண்�
வ�கிேறன்” என்� ��கிறான். அவள் ேகலியாக, “ஊன் தாயின் இ�தயம்
எனக்� ேவண்�ம் ெகா�ப்பாயா?” என்� ேகட்கிறாள்.

அவள் மீ� காதல் மயக்கத்தில் இ�ந்த அவன் உடேன தாயிடம் ஒ�னான்.

“அம்மா! அவ�க்�க் ெகா�ப்பதற்� என்னிடம் ஏ�மில்ைல. உன் இ�தயம்
ேவண்�மம்மா” என்கிறான். “அவைள என்னால் மறக்க ��யாதம்மா”
எங்கிறான்.

“அதன் �லம் அவள் தி�ப்தி அைடந்� உன்�டன் இ�ப்பாளானால்
என்ைனக் ெகான்� இ�தயத்ைத ெவட்� எ�த்�க் ெகாள்” என்� தாய்
�றினாள்.

அவன் தாையக் ெகான்� இ�தயத்ைத எ�த்தான். காதலியின் வீ�
ேநாக்கி அவசரமாக ஒ�னான். வழியில் ஒ�கல் த�க்கி கீேழ வி�ந்தான்.

ைகயிலி�ந்த தாயின் இ�தய�ம் கீேழ வி�ந்த�. அ�பட்� வி�ந்த
அவைனப் பார்த்�, அந்த இ�தயம் ெசான்ன�.

“ஐேயா! அ�பட்� விட்டதா மகேன! வலிக்கிறதா! நான் உயிேரா� இல்ைலேய
உனக்� ம�த்�வம் ெசய்ய!”.

மகன், “அம்மா” என்� அலறினான். அவன் ஆவி பிரிந்த�. ேவ� யா�ம்
அவைனக் ைகத்�க்கி வி�ம் �ன், தாய் பதறினாள். அ�பட்� விட்டதா
எனக் ேகட்கிறாள். மகன் இ�தயத்ைதேய அ�த்� எ�த்த ேபாதி�ம்
தாய்ப்பாசம் மாறவில்ைல.

மகான்கள் விளக்�ம் தாயின் அன்�

�ற்�ம் �றந்த பட்�னத்� அ�கள், சங்கர பகவத் பாதர்கள் ஆகிேயார் �ட
இந்த அன்ைனயின் பாசத்ைத �றக்க ��யவில்ைல.

ஆதி சங்கரர் இயற்றிய ‘மாத்� பஞ்சகம்’ �லில் தாயின் அ�ைளப்பற்றி
மிக�ம் உ�க்கமாகப் பா��ள்ளார்.

லலிதா சகஸ்ர நாமத்தில் ஆயிரம் நாமாக்களால் �திக்கப்ப�ம் ேதவிைய
�தல் ஸ்ேலாகத்தில் தாயாக வழிப�கிறார் ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர்.



“�தலில் தாயிடம் கட�ைளக் காண்பவன், தான் கா�ம் ெபா�ள் மீ�
எல்லாம் கட�ைளப் பார்க்கிறான்” எங்கிறார் “ஜத்வ்ேஜாமயானந்தா” என்ற
�வாமிகள்.

ஆதிசங்கரர் ஒ� ஸ்ேதாத்திரத்தில், “ஓ�வன் நடத்ைதயில் எத்தைன
�ைறகள் இ�ந்தா�ம் அவன் தன் அன்ைனயின் அ�கில் இ�க்�ம்வைர
அவ�க்�த் தீய எண்ணங்கள் வாரா�” என்கிறார். “ஓ� தாய்க்�ப்
பிறக்�ம் மகன் ெகட்டவ னாகலாம். ஆனால் ஒ� மகைன ஈன்ற தாய்
ெகா�யவளாக இ�க்க மாட்டாள்” என்�ம் ��கிறார்.

மகன் தீங்�கள் பல ெசய்தவனாக இ�ப்பி�ம் தாயானவள் அைத ஒ�
ெபா�ட்டாக மதிக்காமல் மகனிடம் என்ெறன்�ம் மாறாத அன்ைபப் ெபாழி
கிறாள்.

ேமேல �றப்பட்��க்�ம் கைத இந்தக் க�த்ைத எத்தைன உண்ைமெயன
வலி��த்�கிற�. அதனாேலேய தாயானாவள் என்ெறன்�ம்
ேபாற்றப்ப�கிறாள்.

நம் உபநிஷத்�க்கள் மாதா பிதா �� ெதய்வம் என �தலில் மாதாைவக்
�றிப்பி�கின்றன. சி� வயதில் தாய்க்�க் கட்�ப்பட்� வள�ம் �ழந்ைத
வளர்ந்� ெபரியவனான�ம், தம் தாய் நாட்�க்�க் கட்�ப்பட்� இ�ப்பான்
எனக் க��பவர்கள் இந்�க்கள்.

விநாயக�ம் அன்ைன�ம்

ஒ� �ைற விநாயகர் பாலகனாக இ�க்�ம் ேபா� ஒ� �ைன�டன்
விைளயா�க் ெகாண்��க்ைகயில் �ைனக்� உடம்பில் சிறி� காயம்
ஏற்பட்ட�. தன் இ�ப்பிடம் தி�ம்பிய�ம் அன்ைன பராசக்திையப் பார்த்தார்.
என்ன ஆச்சரியம்! �ைனக்�க் காயம்பட்ட அேத இடத்தில் அன்ைனயின்
உடம்பி�ம் காயம் ஏற்பட்� இ�ந்த�. அன்ைனயிடம் அதற்�க் காரணம்
வினவினார். அதற்� அன்ைன, “எல்லாம் உன் அஜாக்கி�ைதயினால்
வந்த�தான்” என்கிறார். அதற்� விநாயகர், “நான் ஒ�ேபா�ம், எவர்க்�ம்
மனத்தால்�டத் தீங்� ெசய்ய நிைனத்த� கிைடயா�” என்றார். அதற்�
அன்ைன,“நீ ஒ� சிறிய �ைன�டன் விைளயா�ய ேபா� ஏற்பட்ட காயம்
என்மீ�ம் ஏற்பட்ட�. உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவங்க�ம் நாேன! ஆைகயால்
யா�க்ெகல்லாம் தீங்� ஏற்ப�கிறேதா அைவகைள நா�ம் ஏற்�க்
ெகாள்கிேறன்” என்றார்.



கேணசர் அன்ைனயின் பதிைலக் ேகட்�த் தன் தவற்ைற உணர்ந்தார். அன்�
�தல் உலகில் உள்ள ெபண்மணிகள் அைனவைர�ம் தன் தாயாகப் பாவித்�,

தான் எந்தப் ெபண்ைண�ம் தி�மணம் ெசய்�ெகாள்ளாமல்
பி�ம்மச்சாரியாகேவ வாழ்ந்� வ�கிறார். எல்லாப் ெபண்கைள�ம் ஆதி
பராசக்தியின் ஸ்வ�பமாகேவ க�தினார்.

அதனாேலேய “தாயிற் சிறந்தேதார் ேகாயி�மில்ைல” என்றார் ஔைவயார்.

“உலகத்திேலேய உன்னதமான இடம் ஒன்� உண்ெடன்றால் அ� உன் தாயின்
க�வைறதான். உன்னதமான ஜீவன் ஒன்� உண்ெடன்றால் அ� உன்ைனப்
ெபற்ற தாய்தான். உலகில் ெகட்ட பிள்ைள உண்�, ெகட்ட தாய் இல்ைல”

என்றார் விேவகானந்தர்

யார் இல்ைலெயன்றால் நீ இந்த உலகத்தில் பிறந்தி�க்க ��யாேதா, யாைர
இழந்� விட்டால் நீ தி�ம்பப் ெபற ��யாேதா அவ�ைடய ெபயர்தான் தாய்.

என்றார் இராமலிங்க அ�கள்

உளவியல் ேநாக்கில் தாய்

உளவியல் ேநாக்�ப்ப�, ேகட்ட மாத்திரத்தில் இ�ம்�� ெகாள்ளச்
ெசய்வன�ம் ஆனந்தப் பரவச நிைலைய அைடயச் ெசய்ய வல்லன�மான
வார்த்ைதகள் பல �ள்ளன. அவற்�ள் தாய், வீ�, �வர்க்கம் ஆகிய �ன்�ம்
எந்நிைலயி�ம் ஆன்ம நிைறைவ�ம் இனங்காண ��யாத
�ர்ணத்�வத்ைத�ம் அளிக்கின்றன. இந்த �ன்� வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட
மாத்திரத்தில் அவன் வாய், மனம், அறி� ஆகியன தித்திக்கின்றன. The

Sweetest Sounds to mortals given are heard in Mother Home

and Heaven.

ேமற்கிந்திய மக்க�க்�க் �ட இந்த “அன்ைன பாவம்” இப்ேபா� மிக�ம்
எளிதான, இயற்ைகயான இைறவழிபாட்� �ைறயாக அைமந்� வ�கின்ற�.

மிகப் �ராதனமான மதமான �தம், “ஆண்டவன் எல்லா இடங்களி�ம்
இ�க்க ��யா�.ஆைகயால் தாய்மார்கைளப் பைடத்தான்” எங்கிற�.

தாய்மார்கைள ஆண்டவனின் பிரிதிநிதிகள் என்�ம் ெசால்கிற�.

� மாதா�ம் ேகாமாதா�ம்



தாயின் ஸ்தானத்தில் ைவத்�ப் �ஜிக்கப்பட ேவண்�ய மற்றவர்கள்
�மாதா�ம் ேகாமாதா�ம்.

மனித�க்� உண�க்�ப் பயன் படாத சாதாரண �ல்ைல�ம்,
ைவக்ேகாைல�ம் தீவனமாகக் ெகாண்� வா�ம் ப� தன் பாைலச் சி�க்கள்
�தல் வேயாதிகர் வைர அளித்�ப் பயன் ெகா�க்கிற�.

இைறவன் பைடப்பில் தன் கன்�க்� ேவண்�ய� ேபாக உபரியாக
மற்றவர்க�க்� எல்லாப் பாைலச் �ரக்கிற ப� நமக்ெகல்லாம் தாய் தாேன!

இந்தப் �மிேதவி ெபா�ைமக்� இ�ப்பிடமானவள். எல்லாவிதப் பயிர்க�ம்

உண்டாவதற்� ஆதாரமானவள். �மாேதவி இல்ைலெயன்றால் உலகேம
இல்ைல.

ஆகேவ ஈன்ெற�த்தத் தாையப் ேபாற்றி வணங்�வதன் �லம் தாைய
மட்�மின்றி ேகாமாதா, �மாதா மற்�ம் அம்பிைகைய வணங்�கின்ற
பலைன�ம், பண்ைப �ம் நாம் அைடகின்ேறாம்.

தாையப் ேபாற்�ேவாம்! தரணியில் சிறப்ேபாம்!



கம்பன் கண்ட �ம்பகர்ணன்
கம்பரின் கவிச் சிறப்�

அன்ைனத் த��க்� அணிகலன்களாய்த் திகழ்பைவ ெசந்தமிழ்
இலக்கியங்க�ம், ைபந்தமிழ்க் காப்பியங்க�ேம. தமிழ்க் காப்பியங்களில்
தனக்ெகன ஒர் சிறப்பான இடத்திைனப் ெபற்றி�ப்ப� கம்பராமாயணம்.
கம்பனால் தமிழ் ெப�ைம ெபற்ற�. தமிழால் கம்பன் உயர்ந்தான்.

“கவியிற் ெபரியர் கம்பர்”
‘கவிச் சக்ரவர்த்தி கம்பர்’
‘கம்பன் வீட்�ள் ஒ� சி� �ன் கட்�த்தறி�ம் கவிபா�ம்.’
‘கம்பனாரிைடப் ெப�ைம�ள�’ என்�ம்
‘கல்வியிற் சிறந்த தமிழ்நா� – �கழ்
கம்பன் பிறந்த தமிழ்நா�’

ேபான்ற ெதாடர்கள் கம்பன் ெப�ைமயிைன நன்� பைற சாற்�வனவா�ம்.
ேம�ம்.

“அம்பிேல சிைலைய நாட்� அமரர்க்கன்� அ�தம் ஈந்த
தம்பிரான் எனத்தா�ம் தமிழிேல தன்ைன நாட்�
கம்பநா�ைடய வள்ளல் கவிச் சக்ரவர்த்தி பார்ேமல்
நம்� பாமாைலயாேல நரர்க்�மின்� அ�தம் ஈந்தான்”

என்�ம்,

“இம்பர் நாட்�ல் ெசல்வெமல்லாம் எய்தி அரசாண்��ந்தா�ம்
உம்பர் நாட்�ல் கற்பகக்கா ஒங்� நிழல் இ�ந்தா�ம்
ெசம்ெபான் ேம� அைனயப் �யத்திறல்ேசர் இராமன் தி�க்கைதயில்
கம்பநாடன் கவிைதயிற் ேபாற் கற்ேபா�க்� இதயம் கனியாேத”



என்� வழங்கி வ�ம் பாடல்கள் கம்பன் தன் கவிச் சிறப்பிைன விளக்�ம்.

நிைலத்� நிற்�ம் கம்பன் காவியம்

ேஹாமர் எ�திய ‘இலியட்’ மில்டன் எ�திய ‘பாரைடஸ் லாஸ்ட்’ வியாசர்
எ�திய ‘பாரதம்’ ஏன்? வால்மீகி எ�திய ‘ஆதி ராமாயணத்தி�ம்’ சிறந்த�
கம்பன் கட்�ய காவிய மாளிைகயாம் ராமகாவியம் என்பர்.

ஆயிரமாயிரம் ஆண்�களாய் வாழ்ந்�, வளர்ந்�, வளம்ெபற்�, தைல�க்கி,
நிைலெபற்� நிற்�ம் இலக்கியங்கள் ஒ� சிலேவ. அைவ க�த்�ச்
ெசறிவா�ம், உவைம நயத்தா�ம், வர்ணைணச் சிறப்பா�ம் நிைலத்�
நிற்கின்றன. அவ்வைகயில் கம்பனின் காவியப் பைடப்� தனித்� நிற்கிற�.

தீர்க்கதரிசி �ம்பகர்ணன்

கம்பனின் பைடப்பில் �ம்பகர்ணன் பாத்திரம் அறம் வலி��த்�ம்
மந்திரியாக�ம், ெசஞ்ேசாற்�க் கடன் தீர்க்�ம் தீர்க்கதரிசியாக�ம்,
தம்பிய�ள் சிறந்த தம்பி யாக�ம், சிறந்த வீரனாக�ம்
பைடக்கபட்��க்கிற�.

சேகாதர ஒ�ைமப் பாட்ைட மிக ேநர்த்தியாக, அழகாக, அற்�தமாகச்
சித்தரித்�க் காட்�யி�ப்ப� கம்பராமாயணம்.

தசரதன் ெபற்ற நான்� ைமந்தேரா� ேவ�வக் �லத்திேல பிறந்த �க�ம்
ேசர்ந்� ஐவராகி, பின் கிஷ்கிந்ைதயில் �க்ரீவ�டன் ேசர்ந்� அ�வராகி,
இ�தியில் இலங்ைக விபீஷண�டன் ேசர்ந்� எ�வராகின்ற சிறப்பிைன,

�கேனா�ம் ஐவர் ஆேனாம் �ன்�; ;பின் �ன்� �ழ்வான்
மகெனா�ம் அ�வர் ஆேனாம் எம்�ைழ அன்பின் வந்த
அகமனர் காதல் ஐயர் நின்ெனா�ம் எ�வர் ஆேனாம்
�லக�ங்கானந் தந்� �தல்வரால் ெபாலிந்தான் �ந்ைத”

என்ற பாடலால் காட்�கின்றார்.

�ம்பகர்ணனின் எளிைம�ம் வீர�ம்

விபிஷணர் இராமனிடம் �ம்பகர்ணைனப் பற்றிக் �றிப்பி�ம் ேபா�,



‘ஆழியாயிவனா�வான்
ஏைழ வாழ்�ைட எம்�ேனார்
தாழ்விலாெதா� தம்பியான்’

எளிைமயான வாழ்விைனக் ெகாண்��க்�ம் என� அண்ணன் இராவேணஸ்
வர�ைடய தாழ்விலாத் தம்பியாவான் என்� �ம்பகர்ணைனப் பற்றிக்
�றிப்பி� கிறார். அ�த்� �ம்பகர்ணன் வீரத்ைதக் �றிப்பிட,

கால னா�யிர்க் காலனால்
காலன் ேமனிமிர் காலினான்
மாலினார் ெகட வாைகைய
�லேம ெகா� ��னான்,

என்� “எம�ைடய உயிைரப் ;ப��வதற்� ஒர் எமன் ;ேபான்றவன், காற்ைறக்
காட்��ம் விைரந்� ெசல்�ம் திற�ைடயவன், இந்திரைனப் ேபாரில் ஒடஒட
விரட்�யவன்” என்� �ம்பகர்ணனின் வீரத்ைத வர்ணித்�க் ��கிறான்
விபீஷணன்.

அறன் வலி��த்�ம் �ம்பகர்ணன்.

�ம்பகர்ணனைன அறம் ��ம் மந்திரியாகக் காட்ட, இராவணன் தன�
மந்திரிக�ட�ம், மற்��ள்ள தன் பைடத் தைலவர்க�ட�ம் ��த் தான்
ெசய்ய ேவண்�ய ெசயலிைன ஆராய்ந்� வ�கின்றான்.

மேகந்திரன், மேகாதரன், வச்சிரதந்தன் ேபான்ற சிறந்த வீரர்கள் “ராம�டன்
ேபார் ெசய்ய ேவண்�ம்” என்� ஆேலாசைன �றினர். இைவெயல்லாம்
ேகட்�க் ெகாண்��ந்த �ம்பகர்ணன் தன� அண்ண�க்� நல்லைதக் �ற
ேவண்�ம் என்� க�தித் தங்கள� �லத்தின் சிறப்பிைன �தலில்
��கின்றான்.

“அண்ணா! நீ பிரம்மேதவைன �தலாகக் ெகாண்ட �லத்திேல
ஒப்பற்றவனாக இ�க்கின்றாய்.. ஆயிரம் பிரி�கைளக் ெகாண்ட சாம
ேவதத்திைனக் கற்�த் ெதரிந்த நீ, தீயிைன ெந�ப்� எரித்� வி�ேம என்ற
அச்சம் உணர்ந்�, சீைதயாகிய ெந�ப்பிைனத் தி�ப்பி அ�ப்பிவி�ங்கள்.

பிறர் மைனவிையச் சிைறயில் அைடத்தல் மனித வீரத்திற்� இ�க்�” என்�
பலவா�
�றி சீைதையத் தி�ப்பி அ�ப்பிவிட அண்ண�க்� நன்மதி ��கின்றான்.



ெசஞ்ேசாற்�க்கடன் தீர்க்�ம் �ம்பகர்ணன்

“ேகவலம், மானிடைர வணங்கி வழிபட, �ம்பகர்ணா! உனக்�ம், உன் தம்பி
விபீஷண�க்�ம் மட்�ேம ஏற்ற�. நாேன ம��ைற ெசன்� ேபாரி�கிேறன்’

என்� �தல் நாள் ேபாரிேல ேதாற்�வந்த இராவணன் �றியைதக் ேகட்ட
�ம்பகர்ணன் இராவணனிடம் மன்னிப்� ேவண்�ப் ேபார்க்களம் ெசல்கிறான்

ேபார்க்களத்தில் விபீஷணன் �ம்பகர்ணன் இ�க்�ம் இடம் வந்�, அவைன
இராமனிடம் சரணைடயச் ெசால்கிறான். அப்ேபா� �ம்பகர்ணன் �ற்�
மிகச் சிறந்ததாகச் ெசஞ்ேசாற்�க் கடன் தீர்க்�ம் திறத்திைன
விளக்�வதாய் அைமந்தி�க்கிற�.

“நீர்ேகால வாழ்ைவ நச்சி ெந�� நாள் வளர்ந்� பின்ைனப்
ேபார்க்ேகாலஞ் ெசய்�விட்டாற்�யிர் ெகாடாதங்� ேபாேகன்”

மனித வாழ்க்ைக நீர்க்�மிழி ேபான்� நிைலயற்ற�. தான் உறங்கிெய�ம்
ேபாெதல்லாம் தனக்� ேவண்�ய உண� வைககைளச் சித்தமாய் ைவத்�க்
ெகாண்� ஊட்� வளர்த்தவன் இராவணன் என்�ம், என்னாலியின்ற வைர
ேபாரி�ேவன் என்ற நம்பிக்ைகயில் இராவணனி�க்ைகயில் நான்
இராம�டன் ேசர்வ� நம்பிக்ைகத் �ேராகமா�ம் ஆதலால் அவ்வா�
ெசய்ேயன் என்பைத-

“ேபார் ேகாலஞ் ெசய்� விட்டாற்� உயிர்
ெகாடா தங்� ேபாேகன்”

என்�ம், அண்ணன் இராவணனால் வளர்க்கப்பட்ட இவ்�டல் அவ�க்�
உதவாமல் இராமனிடம் நான் வரமாட்ேடன்,என்�ம் �றித் தன் கடைமயிைனச்
சிறப்�டன் எ�த்�க் காட்�கின்றான்.

மாவீரன் �ம்பகர்ணன்

ேபார்களத்தில் இராமைனத் தனக்� ேநராகக் கண்ட �ம்பகர்ணன் ��ம்
ெசாற்கள் அவன் எத்தைகய மாவீரன் என்பைதத் ெதளி�றக் காட்�கின்ற�.

அவன் இராமனிடம் ��கின்றான்

“ஏ ராமா, உன் தம்பி இலக்�வ�டன் எதிர்த்�ப் ேபார் ெசய்ய வி�ம்ப
வில்ைல.அவ்வாேற அவைன ஏந்தி வந்த அ�ம�டன் நான் ேபார் ெசய்ய�ம்



வி�ம்பவில்ைல. இவர்கள் அைனவ�ம் எனக்� நிகரில்லர். இவர்க�டன்
ேபாரி�வ� எனக்� இ�க்�. இவ்வள� நார் நான் உன்ைனத் தான் ேத�த்
திரிந்ேதன்” என்� ��ம் �ம்பகர்ணனின் �ற்� அவன� வீரத்திற்� ஒ�
எ�த்�க் காட்�.

இவ்வா� �ம்பகர்ணைனப் பைடத்த கம்பன் அவன� வீரத்திைன�ம்,
�கழிேல நாட்டத்திைன�ம் எ�த்�க் ��கின்றான்.

ேபாரிேல ைக கால்கள் அைனத்ைத�ம் இழந்� ேபார்க்களத்தில் கிடந்த
�ம்பகர்ணன் கைடசியாக இராமனிடம் ேவண்�கிறான்.

“என� �க்� �தலியன இழந்� நான் இ�க்�ம் நிைலையத் ேதவர்க�ம்,
�னிவர்க�ம் பார்த்தால் ஏளனம் ெசய்வார்கள். ஆகேவ, ராமா! அவர்கள்
பார்க்�ம் �ன்� என� க�த்திைன அ�த்�வி�, அைதக் கடலிேல
ேபாட்�வி�” என்� ��கிறான்.

அவன் ��கிறாேனா, இல்ைலேயா; கம்பன் அவன் ��வதாகக் �றி ெசாற்
சித்திரம் அைமத்� அவன� வீரத்திைனப் �கழ்கின்றான்.

இவ்வா� �ம்பகர்ணைன ஒ� சிறந்த வீரனாக, பாச�ள்ள தம்பியாக,

ெசஞ்ேசாற்�க் கடன் தீர்க்�ம் ெசய்நன்றி மறவாத பண்�ைடயவனாக, அறம்
அறம் அறிந்த அைமச்சனாக நமக்�க் காட்ட்�கின்றார்.

�ம்பகர்ணனின் நன்றி மறவாப் பண்�

ெசய்நன்றி மறவாப் பண்ைப இராமாயணத்தில் �ம்பகர்ணன் என்ற
கதாபாத்திரத்தின் வாயிலாக உணர்த்�ம் கம்பர்,தன� நன்றிமறவாப் பண்ைப
இன்ெனா� இடத்தி�ம் காட்�கின்றார்.

தம்ைம ஆதரித்�, வளர்த்�ச் சீராட்�ய சைடயப்ப வள்ளைலக் கைடசிவைர
மறக்காமல், காவியத்தில் பல இடங்களில் �கழ்கின்றார். அந்தப் �கழின்
சின்னமாக,

“அரியைண அ�மன் தாங்க அங்க்தன் உைடவாள் ஏந்த
பரதன் ெவண்�ைட கவிக்க இ�வ�ம் கவரிபற்ற,
விரிகடல் உலகம் ஏந்�ம் ெவண்ெணய் மன் சைடயன் வண்ைம
மர�ேளான் ெகா�க்க வாங்கி வசிட்டேன �ைனந்தான் ெமௗலி”



என்� பா�கின்றார். ம�டாபிேஷகத்திற்காக ம�டத்ைத வசிஷ்டர்
யாரிடத்தில் வாங்கி இராம�ைடய தைலயில் �ட்�கிறார் என்றால்,

சைடயப்ப வள்ளலின் �தாைதயர்களிடத்தில் வாங்கி அைத �ட்�னார்”
என்� பா�கின்றார். இராமன் இ�ந்த அேயாத்தி எங்ேக? சைடயப்ப வள்ளல்
இ�ந்த தமிழகம் எங்ேக? இரண்ைட�ம் இைணக்கிறார் கம்பர். இணக்கின்ற
ேநரத்தில் தான் சைடயப்ப வள்ள�ைடய வள்ளன்ைமக்�க் காட்ட ேவண்�ய
நன்றிைய�ம் காட்�கின்றார். நன்றி காட்ட ேவண்�ம் என்கிற உணர்�
கம்ப�ைடய உள்ளத்தில் எவ்வள� திண்ைமயாக ஏறியி�க்கின்ற�!

பாரதத்தில் ெசய்நன்றி மறவாப் பண்�க்� இ� இலக்கண்ம் கர்ணன்.

அேதேபால் இராமாயணத்தில் கம்பன் �ம்பகர்ணன் �லம் காட்�கின்றார்.
பாரதத்தில் கர்ண�க்�க் கிைடக்�ம் ெப�ைம�ம், �க�ம் இராமயணத்தில்
�ம்பகர்ண�க்�க் கிைடக்கிற�.

இத்தைகய சிறப்� வாய்ந்த கம்பனின் கவிநயம் எத்தைன �ைற ப�த்தா�ம்
திகட்டாத ேதன்தமிழ்ச் �ைவ. அதில் ஒ� சி��ளிேய நாம் �ைவத்த இந்தச்
சிறிய வர்ணைன.



ைதப் ெபாங்கலின் தனிச் சிறப்�
“ைத பிறந்தால் வழி பிறக்�ம்” என்ப� ஆன்ேறார் வாக்�. அந்த
நம்பிக்ைகயில் மக்கள் ைத மாதம் �தல் ��த் ெதம்�ட�ம், �திய
உற்சாகத்�ட�ம் இ�ப்பைதப் பார்க்கிேறாம்.

தமிழகத்தில் ெபாங்கல் தி�நாள் மிக�ம் சிறப்�டன் ெகாண்டாடப் ப�கிற�.

ைதமாதம் �தல் ேததியன்� ெபாங்கல் பண்�ைக வ�கிற�. அதற்� �ன்ேப
மக்கள், �றிப்பாக கிராமத்தில் தங்கள் இல்லங்கைள ெவள்ைளய�த்�ச்
�த்தப் ப�த்தித் திண்ைணச் �வ�க்�க் காவி வர்ணம் தீட்� அழ�
ப�த்�வார்கள். வீட்�ன் �ற்�ப்�றத்ைதச் �த்தப்ப�த்தி வண்ணமி�
ேகாலங்களால் அலங்கரிப்பர். தமிழகத்தில் ைதப் ெபாங்கல் நாங்� நாட்கள்
ேசர்ந்தாற்ேபால் ெகாண்டாடப் ப�கிற�.

�தல்நாள் ேபாகிப் பண்�ைக. இரண்டாம் நாள் ெபாங்கல் பண்�ைக.

�ன்றாம் நாள் மாட்�ப் ெபங்கல். நாங்காம் நாள் கன்னிப் ெபாங்கல்.

�ன்பங்கைளப் ேபாக்�ம் ேபாகிப் பண்�ைக

ேபாகிப் பண்�ைக ெபாங்க�க்� �தல் நாள் த�ிணாயத்தின் கைடசி
தினமாக வ�ம். ஆ� மாதம் �தல் மார்கழி மாதம் வைர ெகாண்டா�ம்
பண்�ைககள் அைனத்�ம் த�ிணாயன கால பண்�ைககள் எனப்ப�ம்.
அேதேபால ைத மாதம் �தல் ஆனி மாதம் வைர ெகாண்டா�ம் பண்�ைககள்
அைனத்�ம் உத்தராயண கால பண்�ைககள் எனப்ப�ம்.

ேபாகிப் பண்�ைக என்� அைழப்பதன் ெபா�ள் நமக்� ஏற்பட்�ள்ள �ன்பங்
கைளப் ேபாக்கி, ைத மாதம் �தல் �� வாழ்� ஏற்படப்ேபாவதால் இந்நாைள
‘ேபாக்கி” என்றனர். அந்தப் ேபாக்கி என்ற ெசால் நாளைடவில் ம�வி ’ேபாகி’
என்� மாறிய�.



ேபாகிப் பண்�ைகக்� இந்திர விழா என்ற ெபய�ம் உண்�.பழந்தமிழர்கள்
ேபாகிப் பண்�ைகைய ஆரம்ப காலத்தில் இந்திரவிழா என்ேற ெகாண்டா�
வந்தனர். இந்த விழாவின் ேபா� இந்திர�க்� விேசஷ �ைஜகள்
ஆலயங்களில் நைடெப�ம். இந்த விழா ெதா�ேதாட் ெசம்பியன் என்ற ேசாழ
மன்னரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட�.

�ரிய�க்� உகந்த ெபாங்கல் பண்�ைக

ேபாகிப் பண்�ைகக்� ம�நாள், ைத மாதத்தின் �தல் நாள் ெபாங்கல்
பண்�ைக நாள். அைனவ�ம் ைவகைறத் �யிெல�ந்� நீரா�ப் �த்தாைட
உ�த்திக் ெகாண்� ஆனந்தம் ெபாங்க ெபாங்கல் நாைள எதிர்
ெகாண்டைழப்பர்.

கிராமப்�றங்களில் மக்கள் வீட்�ன் �ன்�றம் அல்ல� �ற்றத்தில் ெப�க்கி
ெம�கி ேகாலமிட்� ேதாரணங்களால் அலங்கரித்�, �ற்றத்தில்
தாம்பாளத்தில் ெவற்றிைல, பாக்�, ேதங்காய், பழம், �ஷ்பம்,
மஞ்சள்�ைல,வாைழ இைல,க�ம்� �த்� விளக்� �தலியன ைவத்� �திய
அ�ப்பில் �திய மண்பாைனயில் ��ம் ெபாட்�ம் இட்�, க�ம்�ம் மஞ்ச�ம்
ேசர்த்� மாைலயாகக் கட்� அ�வைட ெசய்த அரிசி, ெவல்லம், ெநய், பால்
ேசர்த்� ெபாங்கல் ைவப்பர்.

ெபாங்கல் ைவக்�ம் ேநரம் �ரியன் ந�வானில் வ�ம் ேநரம், ெபாங்கல்
ெபாங்கிவர ‘ெபாங்கேலா ெபாங்கல்’ என்� ��கலம் ெபாங்க ெபரிேயா�ம்,
சிறிேயா�ம் �றி வரேவற்பர். �ரிய பகவா�க்� விேசஷ �ைஜ ெசய்�
ெபாங்கைல நிேவதனம் ெசய்�ம்ேபா� தங்கமயமாய் தகதகெவனச்
ெஜாலிக்�ம் �ரியன் அத்தைன ேபைர�ம் ஆலிங்கனம் ெசய்கிறார்.

மகர சங்கராந்தி

ைதமாதத்திற்� மட்�ம் ஏன் இத்தைனச் சிறப்�? ைத மாதம் �தல்
நாளில்தான் �ரியன் ெதன் திைசயிலி�ந்� வட திைசக்�த் தன்
பயணத்ைதத் ெதாடங்� கிறான். அந்த நாைள ‘உத்திராயண �ண்ணிய
காலம்’ என்� சிறப்பித்�க் ��கின்றனர். உத்திராயணம் ேதவர்களின் பகல்
ெபா��. த�ிணாயணம் அவர்களின் இர� காலம். �ப காரியங்கைளச்
ெசய்வதற்� உத்திராயணேம சிறந்த காலமா�ம். இறப்ப��ட
“உத்திராயணத்தில் இறந்தால் நற்கதி கிைடக்�ம்” என்கிற� பகவத் கீைத.

இக்காரணம் பற்றிேய மகாபாரதத்தில் ேபாரில் அ�பட்ட பீஷ்மர்



உத்திரயணத்தில் தன் உயிைரப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள அம்�ப் ப�க்ைகயில்
இ�ந்� உத்திராயணம் வ�ம் வைர காத்தி�ந்தார்” என்ப� மகா பாரதக்
கைத.

�ரியன் ைத மாதம் �தல் நாள் த�ர் ராசிையவிட்� மகர ராசிக்� வ�கின்
றார். அக்காலத்ைத மகர சங்கராந்தி என்� ��வர். சித்திைர

வ�ஷப் பிறப்� ேபால் மகர சங்கராந்தி�ம் விேசஷமாகக் ெகாண்டாடப்
ப�கிற�.

தானம், தர்மம், தர்ப்பணம் �தலிய நல்ல கர்மாக்கைளச் ெசய்ய உகந்த
�ண்ணிய காலம் சங்கராந்தி தினம். பன்னிரண்� சங்கிரமண�ம் தர்ப்பணம்
ெசய்யாத வர்கள் �ட அன்� தர்ப்பணம் ெசய்வ� மிக�ம் விேசஷமா�ம்.
மகர சங்கராந்தி என்� ெசால்லப்ப�ம் ைத மாதப் பிறப்பன்� �ரிய
நாராயண �ைஜ மிக�ம் சிறப்�ைடய�.

ைதப்ெபாங்கல் தினத்ைத உழவர் தி�நாள் என்�ம் ெகாண்டா�வர். “��த்
ெதாழில் �வங்�பவர்கள் ைத மாதத்தில் �வங்கினால் நன்� லாபம் த�வ
ேதா� வளர்ச்சி ெப�ம் என்ப� பண்ைடக்காலம் ெதாட்� வழங்கிவ�ம்
உண்ைம

மாட்�ப் ெபாங்கல் எ�ம் உழவர் தி�நாள்

ெபாங்க�க்� ம�நாள் மாட்�ப் ெபாங்கல். உழ�க்�ம் ெதாழி�க்�ம்
காரணமாய் இ�க்�ம் மா�கைளப் �ஜித்�க் ெகாண்டா�ம் உழவர் தி�நாள்
மாட்�ப் ெபங்கல். ப�, எ�ைம, காைள மா�கள், �திைர �தலியவற்ைறக்
�ளிப்பாட்� மாட்�ன் ெகாம்�க�க்� வர்ணமிட்� ெநட்� �தலிய
மாைலகளால் அலங்கரித்�ப் �ைஜ ெசய்� ெபாங்கல், ெவல்லம், க�ம்�
�தலியவற்ைறத் தீவனமாகக் ெகா�ப்ப்ர். மாைலயில் அவற்ைற அலங்கரித்�
வீ�வீடாக அைழத்� வ�வர். ‘ெபாங்கேலா ெபாங்கல்’‘மாட்�ப் ெபாங்கல்’

என எ�ம் ஒைச�ம் ‘சல் சல்’ என்ற் சலங்ைக ஒலி�ம் ேகட்பதற்�ப்
ேபரானந்தத்ைதக் ெகா�க்�ம்

மா�கள் இதிகாச காலம் ெதாட்ேட ஜீவனத்திற்� இன்றியைமயாதனவாக
இ�ந்� வ�கின்றன. ப�ைவத் தாயாகக் ெகாண்டா�கிேறாம்.”ேகாமாதா
நம் �ல மாதா’ என்� ப�விற்�ப் �ைஜ ெசய்� வ�கிேறாம். ப� காமேத�.

காமேத�வின் உடலில் அத்தைன ேதவர்க�ம், ேதவைதக�ம்



��யி�க்கின்றன. ப�க்கைளக் காப்ப� ஒர் உத்தமமான தர்மம்” என்�
ேவதம் ெசால்லி�ள்ள�. ஸ்ரீமகா ல�ிமியின் �� சாந்நித்திய�ம் ப�விடம்
உள்ள�. எல்லா உப நிஷத்�க்க�ம் ப�க்கள் அவற்ைறக் கறக்�ம் இைடயன்
ஸ்ரீ கி�ஷ்ணன். அப்ப�க்களின் கன்� அர்ச்�னன். கறந்த பால் கீைத.

பாைலக் ��ப்பவர்கள் வித்வான்கள்” எங்கிற� கீதா மங்கள சாசனம்.

தி�வாைனக் ேகாயில் அகிலாண்ேட�வரி ஆலயத்தில் பிரதி தின�ம் ந�ப்
பகலில் ேகா �ைஜ நைடெப�கிற� ஸ்ரீ காஞ்சி காமேகா� பீட மடத்தில்
இன்�ம் �தலில் ேகா �ைஜ ெசய்த பின்னேர சந்திரெமௗலீஸ்வர �ைஜைய
ஆரம்பிக் கின்றனர்.

ஆதிகாலத்தில் ப�க்கைள பண்டம் மாற்�ம் �ைறக்� உபேயாகித்�
வந்தனர். ’தசரத சக்ரவர்த்தி பத்� லட்சம் ப�க்கைளத் தானமாக
அளித்தார்” என்� இராமாயணத்தில் �றப்ப�கிற�. வயதானவர்கள்
காலமானால் கர்மாக்கள் ெசய்யப்ப�ம்ேபா� “ேகா தானம்” மிக�ம்
சிறப்�ைடயதாக இன்�ம் இந்�க் களிைடேய க�தப் ப�கிற�.

சிவெப�மான் ரிஷப வாகனத்தில் எ�ந்த�ளி பக்தர்க�க்�க் காட்சி
அளிக்கிறார். ரிஷபம், நந்திேதவராகச் சிவெப�மா�க்�த் ெதாண்� ஆற்றி
வ�கிற�.

மனம் கவ�ம் மஞ்� விரட்�

மாட்�ப் ெபாங்கல் அன்� “மஞ்� விரட்�” நைடெப�ம். இதைனேய “ஜல்லிக்
கட்�” என்�ம் ��வர். மாைலயில் ப�க்கைள�ம், காைளகைள�ம்
அலங்கரித்�த் �ணியில் �பாய் ேநாட்�க்கைள ைவத்�க் க�த்தில்
அல்ல� ெகாம்�களில் கட்� வீதிகளில் தாைர தப்பட்ைட�டன் ஊர்வலமாய்
அைழத்� வ�வர்.

தமிழ் நாட்�ல் ம�ைர, தி�ெநல்ேவலி, தஞ்சா�ர் மாவட்டங்களில் மஞ்�
விரட்�த் தி�விழாைவ நடத்�கிறார்கள். தற்ெபா�� அர� �ற்�லா
நிகழ்ச்சியி�ம் மாட்�ப் ெபாங்கலன்� நைடெப�ம் மஞ்� விரட்� நிகழ்ச்சி
இடம்ெபற்� இ�க்கிற�. காைளகைள விரட்�ம் ைமதானத்ைதச் �ற்றி�ம்
�ங்கில் கம்பங்களால் கட்� வி�வர். �ற்�ப்�ற கிராமங்களிலி�ந்� ஆயிரக்
கணக்கில் மக்கள் ��வர். கிராமங்களில் ஜல்லிக் கட்�க் ெகன்ேற
காைளகைள வளர்த்� அவற்றின் ெகாம்�கைளச் சீவி �ர்ைமயான
உேலாகத்தாலான �மிழ்கைள இட்� அலங்கரிப்பர். பிற� காைளகைள நன்�



தத ழ
மசாஜ் ெசய்� அவற்றின் ெகாம்பின் அ�ப்�றத்தில் �பாய் ேநாட்�க்
கற்ைறகைளக் கட்�, அைதக் க�த்�டன் இைணத்�க் கட்�வி�வர்.

சில சமயம் ஜரிைக ேபாட்ட ேவஷ்�களில் ேதங்காய், பழம், தங்க ேமாதிரம்
�தலியன ைவத்�க் கட்� விரட்� வி�வர். தீர�ள்ள இைளஞர்கள்
அத்�டன் ேசர்ந்� ஒ�, காைளயின் வாைல�ம் ெகாம்ைப�ம் ேசர்த்�ப்
பி�த்� அடக்கி, அதன் க�த்தில் இ�க்�ம் பணத்ைதப் பரிசாய் எ�த்�ச்
ெசல்வர். காைளகைளப் பி�க்ைகயில் சற்� அசாக்கிரைதயாய் இ�ப்பின்
உயி�க்ேக ஆபத்ைத விைளவிக்�ம் சம்பவ�ம் நைடெப�வ�ண்�.

இ�ப்பி�ம் இைத ஒ� வீர விைளயாட்டாகேவ க��கின்றனர். அன்ைறய
தினம் மா�கைள உழ�க்�ம், பாரம் �மக்�ம் ெதாழி�க்�ம் பயன் ப�த்த
மாட்டார்கள்.

கன்னிப் ெபண்களின் கன்னிப் ெபாங்கல்

மாட்�ப் ெபாங்க�க்� அ�த்த நாள் கன்னியர்க�க்� உகந்த நாளான
கன்னிப் ெபாங்கல் ெகாண்டாடப் ப�கிற�. இதைனப் �ப்ெபாங்கல் என்�ம்
��வர். இ� ெபண்க�க்� ஒ� �க்கியமான பண்�ைகயா�ம்.

ெபாங்கல் தினத்தன்� பாைனயில் கட்�யி�ந்த மஞ்சைள எ�த்�ச் ெசன்�
வய� �திர்ந்த ெபண்மணிகளிடம் ெகா�த்� ெநற்றியி�ம் தி�மாங்கல்லி
யத்தி�ம் �ம்�ைற ேதய்த்�க் ெகாள்வர். அவர்கைள வணங்கி ஆசி
ெப�வர். அன்� க�ப்ெபா� ைவத்�, �தல் நாள் ைவத்த அன்னத்தில்
மஞ்சள் சாதம், சிகப்� சாதம், சர்க்கைரப் ெபாங்கல், க�ம்�
�தலியனவற்ைற ஒ� மஞ்சள் இைலயில் �ரிய�க்� எதிராக ைவத்�
ஆ�, �ளங்களின் ப�த்�ைறகளில் ைவத்�க் காக்ைகக�க்� அளிப்பர்.
பின் அங்� �ட்டம் �ட்டமாய்க் �� �ம்மி, ேகாலாட்டம் �தலிய
ேகளிக்ைககைள நடத்தி ஆனந்திப்பர்.

ஆ� �ளங்கள் இல்லாத ஊர்களில் வீட்�ன் �ற்றத்தில் அல்ல� பின்�ற�ள்ள
திறந்த ெவளியில் ைவத்� �ளிக்கச் ெசல்வர். �றிப்பாகக் கன்னிப்
ெபண்கள் இ�க்�ம் வீ�களில் கன்னிப் ெபண்கேள மஞ்சள் இைலயில் க�ப்
ெபாங்கல் இடேவண்�ம். க�ப் ெபாங்கல் ைவத்த பின்ேப �ளித்�ப்
�த்தாைட உ�த்திச் �ரியைன வழிபட்� வி�ந்� உண்பர். கன்னிப்
ெபாங்க�டன் ெபாங்கல் பண்�ைக நிைற� ெப�கிற�.



தமிழகத்தில் ெபாங்கல் பணி�ைக ெகாண்டா�ம் மகர சங்கராந்தி
தினத்தில் தான், ேகரளத்தில் சபரிமைலயில் ஐயப்பன் பக்தர்க�க்� ேஜாதி
தரிசனம் அளிக்கிறார்.

ரத சப்தமி

ைதமாதம் ஆரம்பித்� ஏழாம் நாளில் �ரியன் வடக்� ேநாக்கி மகர ராசியில்
தம� ரதத்தில் சஞ்சாரத்ைதத் ெதாடங்�கிறார். இந்த நாைளத்தான் ரத
சப்தமி என்� ��கின்றனர். ஒ� சிறந்த �ண்ணிய தினமாகக்
ெகாண்டாடப்ப�கிற�. அன்ைறய தினம் ஏ� எ�க்� இைலகளில் அட்சைத,

ப�ம் சாணி ஆகிய வற்�டன் தைலயில் ைவத்� ஸ்நாநம் ெசய்வ� பண்ைடத்
ெதாட்� இ�ந்� வ�ம் ஒ� வழக்கம். இ� சகல பாபத்ைத�ம் ேபாக்கிப்
�ண்ணியத்ைத அளிக்கிற�. இைதய�த்�, ைதமாதம் வ�ம் �ச
ந�த்திரத்தில் தமிழ் நாட்�ல் உள்ள எல்லா ��கன் ஆலயங்களி�ம்,
�றிப்பாகப் பழநியில் ைதப்�சம் விமரிைசயாகக் ெகாண்டாடப் ப�கிற�,

இப்ப�ப் பலவிதங்களில் �னிதத்�வம் ெபற்�ப் ேபாற்றப்ப�ம் மகர சங்கராந்தி
தினத்தில் ைதப் ெபாங்கல் ெகாண்டா�வ� உலகிற்ேக நன்ைம பிறப்பதாய்
அைம�ம் என்பதில் ஐயமில்ைல.



பாஞ்சாலி சபத்தில் பாரதியின்
கவிநயம்

கா� கமழ வந்த கற்�ரச் ெசாற் ேகாவாய், நீ� �யில் நீங்கப் பா� வந்த
நிலாவாய் இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் ஈ� இைணயற்ற பாேவந்தனாய்ப்
�வியரைச ெவன்ற கவியரசராய் விளங்கியவன் பாரதி.

வாைழய� வாைழயாக வந்த கவிஞர் தி�க்�ட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவந்தான்,

ெசால் �திதாய், �ைவ �திதாய், வளம் �திதாய், ெபா�ள் �திதாய்
�ைவமிக்க நவ கவிைதப் பைடத்� அ�ைமத் த�ம்� பறக்க ஆர்ப்பாட்டப்
ேபார்ப் பாட்�ப் பா�யவன் பாரதி.

எளிய நைட கண்ட பாரதி

அகராதி�ம், ஆசா�ம் �ைண ெசய்தாலன்றி ெந�ங்க ��யாத இ�ம்�க்
ேகாட்ைடகள் எனக் கவிைதகைளப் �லவர்கள் அந்த நாட்களில் உ�வாக்கி
மகிழ்ந்தனர். எளிதில் �ரிந்� ெகாள்ளா வண்ணம் க�ைமயான
ெசாற்கைளக் ெகாண்� �ைனவ�தான் கவிைத என்� பல�ம் எண்ணி
வந்தனர்.

எளிய மக்கள், ப�ப்பறிவில் தாழ்நிைல மக்கள்�ட உண�ம் வண்ணம்
கவிைதைய உ�வாக்கிய �தல் ��ைமக் கவிஞன் பாரதி. யமகம், திரி�,
அந்தாதி, எ�ைக என்� ப�ப்பவைரப் பய��த்திக் கவிைத என்றாேல
காத�ரம் ஒடேவண்�ய அவசியமில்லாமல் எளிய ெசாற்கைளக் ெகாண்�
அைனவ�ம் ஏற்�ம் வண்ணம் உ�வாக்கிய நைடைய அவன் கவிைதகளில்
காணலாம்.

�க்கனிகளிேல எக்கனி சிறந்த�



பாரதியின் �ப்ெப�ம் பாடல்களில் கவிச்�ைவயில் விஞ்சிய� கண்ணன்
பாட்ேட, �யில் பாட்ேட, பாஞ்சாலி சபதேம என்� ப�ப்பவர் ஒவ்ெவா�வ�ம்
ஒவ்ெவா� விதமாகக் க��வர். பாரதிப் பாடல்களில் கவிச் �ைவயில்
விஞ்சிய� என்� எ��ம் கிைடயா�. காரணம் கவிச்�ைவ எதி�ம்
�ைறவற்� நிைற�டன் காணப்ப�வ�தான். �க்கனிையக் ெகா�த்�,

எக்கனி சிறந்த� எனக் ேகட்ப� ேபால் இ�க்கிற�. பாரதி எ�திய
கவிைதகள் பாமரர்கள் �தல் பாவலர்கள் வைர எளிதில் �ரிந்� ெகாள்�ம்
வண்ணம் அைமந்த அழகிய எளிய நைட.

சின்னசி� ெசாற்களிேல, சிந்ைத தவ�ம் நைடயினிேல �யில்
பாட்டாகட்�ம், கண்ணன் பாட்டாகட்�ம், பாஞ்சாலி சபதமாகட்�ம் அதைனப்
ப�க்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் உணர்�, நம� ரசைனக்� ஏற்ப ஒவ்ேவா�வ�ம்
ஒவ்ெவா�விதமாய் ரசிக்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் பாரதியின்
கவிநயத்ைத பாஞ்சாலி சபதத்தில், அவர் ெசான்ன க�த்�க்கைள சிலர்
ஏற்றா�ம் ஏற்காவிட்டா�ம், அைதச் ெசால்�ம் நயம் யாவ�ம் வியந்�
ேபாற்றத் தக்க�!

பாரதியின் கவிநயத்தில் பாஞ்சாலி சபதம்

பாரதம் எ�தியவ�க்ேக �ட ேதான்றாத கவிைத�ம் கற்பைன�ம் பாஞ்சாலி
சபதத்தின் கதா பாத்திரத்தின் �லம் பாரதியார் ��கிறார். பாஞ்சாலி
சபதத்தின் ஆரம்பப் பாடலிேல இ� ெதள்ெளன விளங்�ம். ஒ� சங்கீத
வித்வானின் கச்ேசரிக்� கைளகட்�ம் �தல் பாடல் ேபால் அைமந்�ள்ள�.

“ஒம் எனப் ெபரிெயார்கள், என்�ம்
ஒ�வதாய் விைன ேமா�வதாய்
தீைமகள் மாய்ப்ப�வாய்-�யர்
ேதய்ப்ப�வாய், நலம் வாய்ப்ப�வாய்”

என்� சின்னஞ்சி� ெசாற்களிேல ெசந்தமிழ் நைடயினிேல தம் கற்பைனக்
கவிைதத் திறத்ைதக் காட்�, நம்ைம ேம�ம் ேம�ம் அதைன �கர
அைழத்�ச் ெசல்கிறார் பாரதி.

ெநஞ்�க்கினிய ெசால்ேலாட்டம்

பாஞ்சாலி சபதத்தின் �க்கிய கட்டம் �தாட்டம். மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்
வனவாசத்திற்�ம், பாரதப் ேபா�க்�ம் காரணமாக இ�ந்த� �தாட்டம்.



இன்�வைர ெதாடர்ந்� உலகின் பலநா�களில் பல ெபயர்களில் அரசாங்க
அங்கீகாரம் ெபற்ற ெதாழிலாக மாறியி�ப்ப� யாவ�ம் அறிந்த உண்ைம.

இன்� �ட �தாட்டத்தில் ஒன்�க்� ஒன்ப� என்கிறார்கள். இைத ஒ�
மடங்� ைவத்தால் எதிேர ஒன்ப� மடங்� ைவப்ேபன் என்� தர்மன் அன்ேற
ெசான்னான்.

பாண்டவர் மீ� ெபாறாைம ெகாண்ட �ரிேயாதனன் தன் மாமனான
ச�னியிடம் ேயாசைன ேகட்கிறான். அப்ேபா� ச�னி ெசால்கிறான்.

“ெவஞ்சமர் ெசய்தி�ேவா ெமங்கில் – அதில் ெவற்றி�ம்
ேதால்வி�ம் யார் கண்டார்? அந்தப் பாஞ்சவர்
வீரம் ப்;எரி� காண்—ஒ� பார்த்திபனின்
வில்�க் ெகதி�ண்ேடா!”

என்� ச�னி �ரிேயாதனனிடம், “பாண்டவைரப் ேபாரில் ெவல்ல ��யா�;

�தால்தான் ெவல்ல ேவண்�ம்” என்பதன் ெபா�ட்� இப்ப�க் ��கிறான்.

ஒ� கவிைதையப் ப�ப்பதற்� ேதைவயான ெச�ஞ்ெசால்ேலாட்டத்ைத,

இனிய அழகைமப்ைபப் பாஞ்சாலி சபதெமங்�ம் காணலாம்.

ச�னி�ம் சனி�ம்

ச�னிையப் பற்றிக் �றிப்பி�ைகயில் “ச�னி�ம், சனி�ம் ஒன்�” என்�
ெசால்லலாம். ச�னி என்ற �ன்ெற�த்தில் ந�வில் உள்ள ‘�’ என்ற
எ�த்ைத எ�த்�விட்டால் ச�னி சனியாகிற�. ஆக ச�னிக்�ள் சனி
அடக்கம். ச�னி பாண்டவ�டன் விைளயா�னான் என்றால், சனி ச�னி
உ�வில் விைளயா�ய� என்� ெபா�ள் ெகாள்ளலாம் அல்லவா!

ச�னியின் �ழ்ச்சியால் �ரிேயாதனன் பாண்டவைர ��க்� அைழத்தி�ம்
திட்டத்ைத அறிந்த தி�தராட்�ரன்,

விதிெசய்�ம் விைளவி�க்ேக-இங்�
ேவ� ெசய்ேவார் �விமீ �ளேரா?
மதி ெசறி வி�ரன் அன்ேற—இ�
வ�ந்திறன் அறிந்��ன் எனக்�ைரத்தான்”

ச�னியின் ேசர்க்ைகயால் விதி�டன் உபமானமாக ஒப்பி�கிறான் இங்�
நம� கவிஞன்.



மதி ெசறி வி�ரன்

ெகௗரவர்களிைடேய மதி �ட்ப�ம் நல்ல �ண�ம் உைடயவன் ஒ�வன்
உண்� என்றால் அ� ‘வி�ரன்’ என்பதைனத் தி�தராட்�ரன் வாயிலாக,

’மதி ெசறி வி�ரன் அன்ேற” என்� உணர்த்�கிறான். ச�னி ��க்�
அைழப்பைதக் ��ம்ேபா� “�தில் ெவல்வ�ம் ேதாற்ப�ம், ேபாரில்
ெவற்றி�ம் ேதால்வி�ம் ெப�வ� ேபாலத்தான். அதைனச் �� என்ேறா சதி
என்ேறா ெசால்வ� தவ�” எங்கிறான்.

“ேதர்ந்தவன் ெவன்றி�வான்—ெதாழில்
ேதர்ச்சி இல்லாதவன் ேதாற்றி�வான்
ஒர்ந்தி� சாத்திரப் ேபார்-தனில்
உணர்ந்தவன் ெவன்றிட, உணராதான்
ேசார்ந்தழி ெவய்தி� வான்”

இைத �ெதன்�ம், சதிெயன்�ம் ெசால்வாேரா, �தாட்டத்தில் வல்லவனாய்
விளங்�ம் ச�னிைய ேபச்சி�ம் வல்லவனாய்க் காட்�கிறான். இங்�.

�தாட்டத்திற்� த�மன் இணங்கியைத, ஏளனமாக,

’மாயச் �தி�க்ேக ஐயன் மன மிணங்கி விட்டான்;

தாய ��ட்டலானார்; - அங்ேக ச�னி ஆர்ப்பரித்தான்;

ேநய �ற்ற வி�ரன் – ேபால ெநறி� ேளார்க ெளல்லாம்
வாைய �� விட்டார்; தங்கள், மதி மயங்கிவிட்டார்.

�தாட்டம் ஆ�வைத ேநரில் காண்ப� ேபான்ற உணர்� ஏற்ப�கிற�. ேம�ம்
ப�க்கத் �ண்�கிற�, பாரதியின் கவிைத நைட.

நா�ழக்கவில்ைல த�மா….

�தாட்டத்தில் த�மன் ஒவ்ெவான்றாக இழக்கின்றான். ஆரம்பத்தில் தன்
க�த்தில் அணிந்� ெகாண்��ந்த மாைல ஒன்ைற ைவத்� ஆட ஆரம்பித்�
ஒவ்ெவான்றாக இழந்�, மா�வைர இழந்� வி�கின்றான் பா�ங்கள்,

“மா�ழந்� விட்டான்—த�மன் மந்ைதமந்ைதயாக;

ஆ�ழந்� விட்டான்-த�மன் ஆளிழந்�விட்டான்;



பீ�ழந்த ச�னி-அங்� பின்�ஞ்ச ெசால்�கின்றான்
நா�ழக்க வில்ைல-த�மா! நாட்ைட ைவத்தாெடன்றான்’

ேகலியில் �ட கவியின் ெசால் அழகின் அைமப்� பாரதிக்ேக உரிய நைட.

�� மீண்�ம் �வங்�கிற�. அப்ேபா� ச�னி ெசால்கிறான்.

“நீ அழித்தெதல்லாம்-பின்�ம் நின்னிடத்� மீ�ம்,
ஒய்வைடந்திடாேத தர்மா! ஊக்கெமய்�’ ெகன்றான்”

அப்ேபா� சீறி எ�கிறான் த�மனின் ெசய்ைக கண்� நம� கவி,

“ேகாயிற் �ைச ெசய்ேவார்- சிைலையக் ெகாண்� விற்றல் ேபா�ம்
வாயில் காத்� நிற்ேபான்-வீட்ைட ைவத் திழத்தல் ேபா�ம்,
ஆயிரங்களான – நீதி யைவ உணர்ந்த த�மன்
ேதயம் ைவத் திழந்தான் – சிச்சீ! சிறியர் ெசய்ைக ெசய்தான்.”

நீதி, த�மம், நியாயம் எல்லாம் உணர்ந்தவ�ம் த�மம்
தவறாதவ�ம்,பாண்டவர் தைலவ�மான த�மன் மதியிழந்� �தா�
எல்லாவற்ைற�ம் இழந்தைதக் காண பாரதிக்�ப் ெபா�க்க வில்ைல. அ�
கண்� ெபா�மிேய, ஆயிரக் கணக்கான நீதிைய உணர்ந்த த�மன்
இச்சிறிய ெசய்ைக ெசய்தான், என்� ேகாபாேவசத்�டன் சீறி எ�கிறான்.

தன்ைன இழந்தபின் என்ைன இழப்பதா?

பாஞ்சாலி சபதத்தில் கைதையச் ெசால்லிக் ெகாண்� ேபா�ம்ேபாேத
இைடேய ��ந்� தன் க�த்ைதத் ெதள்ளன விளக்�ம் பாரதியின் இந்த
�ணிச்சலான ேபாக்�, அழகிய கவிைத நைட அைனவரா�ம் வியந்�
பாராட்�தற்�ரிய�.

தம்பிமார் எல்லாைர�ம் பணயம் ைவத்� இழந்த த�மன் தன்ைனத்தாேன
இழக்கிறான். கைடசியில் எஞ்சியி�ப்ப� திெரௗபதி. அவைள�ம்
ேதாற்றபின் பாஞ்சாலி அைழக்கப்ப�கிறாள் சைபக்�’ �ச்சாதனன்
��கிறான், “உன் கணவன் உன்ைன ைவத்�த் ேதாற்� விட்டான், வா
சைபக்�” என்�. அப்ேபா� பாஞ்சாலி ேகட்கிறாள், ‘த�மன் என் கணவன்
தாேன? �தாட்டத்தில் தன்ைனேய ேதாற்�விட்ட பிற� என்ைன ைவத்�ச்



�தா�வதற்� என்ன
ஊரிைம ெபற்றி�க்கிறார்’ என்�.

அதைன�ம் கவிஞன் எவ்வா� ��கிறான் பா�ங்கள்

“நாயகர் தாந்தம்ைமத் ேதாற்றபின்—என்ைன
நல்�ம் உரிைம அவர்க்கில்ைல-�ைலத்
தாயத்தி ேலவிைலப் பட்டபின் – என்ன
சாத்திரத் தாெலைனத் ேதாற்றிட்டார் ?’

என்� பாஞ்சாலி ேகட்பதாக. “அவள் ேகட்டாேளா இல்ைலேயா” பாரதி
ேகட்கிறான். இ� ஒ� �ரட்சிகரமான க�த்�. பாரதம் எ�திய அந்த
பாவண�ம் சிந்திக்காத க�த்ைதப் பாரதி சிந்தித்தார். இ� ேபான்ற
கவிைதயின் எ�ச்சி ேவக�ம், மி�க்� உணார்ச்சிக�ம் பாஞ்சாலி சபதம்
���ம் நிரம்பிப் ப�ப்பவர் மனைதக் ெகாள்ைள ெகாள்�மா�
அைமந்�ள்ள�.

பாஞ்சாலி சபதமா? பாரதி சபதமா?

பஞ்சாலி சபதத்ைத பாரதி எ�த வந்ததன் ேநாக்கம்—�ங்கிக் கிடந்த
மக்க�க்� வி�தைல உணர்ச்சிைய ஏற்ப�த்தத்தான். பாஞ்சாலி சபதம்
ெபயரளவிேயால் பாஞ்சாலி சபதமாக இ�ந்தா�ம் பாரதிையப்
ெபா�த்தவைரயில் இ� பாரதியின் சபதம். பாஞ்சாலிைய ��க்க ��க்க
பாரதி பாரத அன்ைனயாகப் பார்க்கிறார்.

பழம்ெப�ம் இதிகாசமாகிய பாரதக் கைதயிலி�ந்� பாஞ்சாலி சபதத்ைத
பாரதி எ�தினா�ம் காப்பியத்தின் �லக் க�த்ைதத் தன� கவிச்�ைவயில்
ெசால்லா மல் விடவில்ைல. அ�ேவ பாரதியின் கவிைதச் �ைவக்� ஒ� மிகப்
ெபரிய எ�த்�க்காட்�.

பல்�ைவ நிரம்பிய பாஞ்சாலி சபதம்

உணவில், �ைவயா� என்கிேறாம். கடல் ஏ� என்கிேறாம். அ�ேபால்
இலக்கியத்தில் “�ைவ ஒன்ப�” என்பார்கள். அத்தைகய ஒன்ப�
�ைவகைள�ம் ஒட்� ெமாத்தமாகத் திரட்�க் ெகா�த்த பைடப்�த் தான்
பாரதியின் பாஞ்சாலி சபதம்.



பாரதியார் தமிழ்க் கவிைதயிடம் காட்�யி�க்�ம் அன்ைப�ம்,
ஆர்வத்ைத�ம், பற்ைற�ம், மதிப்ைப�ம் அவ்வள� அழகாக, அ�ைமயாக,

ேநர்த்தியாக, கவர்ச்சியாக, இனிைமயாக, உணர்ச்சி மயமாக சிறப்பாக
எ�த்�க் காட்�யவர்.

அவ�க்�ப் பின் அவ�க்� ஈடாக எவ�மில்ைல.

த�மம் ம�ப��ம் ெவல்�ம்

கைடசியாக அவ�ைடய கவிச் �ைவக்�ச் சிகரமாக விளங்�கின்ற
பாடெலான்ைற நிைன� ெகாள்ேவாம்.

“த�மத்தின் வாழ்�தைனச் �� கவ்�ம்;
த�மம் ம�ப� ெவல்�ம்: எ� மியற்ைக
ம�மத்ைத நம்மாேல உலகங் கற்�ம்
வழிேத� விதி இந்தச் ெசய்ைக ெசய்தான்.

க�மத்ைத ேமன்ேம�ங் காண்ேபாம், இன்�
கட்�ண்ேடாம், ெபா �த்தி�ப்ேபாம்; காலம் மா�ம்
த�மத்ைத அப்ேபா� ெவல்லக் காண்ேபாம்.
த�உண்� காண்�வம் அதன் ேபர்’ என்றான்.

“த�மம் இ�தியில் ெவன்ேற தீ�ம். அதைன உலகிற்� உணர்த்திட விதி
ெசய்த ெசய்ைக” என்� அர்ச்�னன் வாயிலாகக் ��ம் இந்தக்
கவிநயத்ைத எத்தைன �ைற �றினா�ம், எத்தைனேபர் �றக் ேகட்டா�ம்
ஏற்ப�ம் �ைவ திகட்டாத ஒன்�.

‘அறம் பாட வந்த அறிஞன்’

பா�க்ெகா� �லவன் பாரதி என்� ேபாற்றப்ப�ம் பாரதியின் கவிைதகளில்
பக்திப் பரவச�ட்�ம், �ரட்சி வாைட வீ�ம், வீரக் ேகாைட அ�க்�ம், ஈரத்
ெதன்றல் தவ�ம், அழ� மின்னல் பா�ம், ெகா�ைமைய எதிர்க்�ம் இ�
�ழங்�ம், ெசால்ல�வி வீ�ம், ெபா�ளா� பா�ம், ெகாள்ைக மணங்
கம�ம், உண்ைம ஒளீ வீ�ம், �கழிைச எ�ம்�ம், ெசந்ெதமிழ் ேதன்
தித்திக்�ம்.

இத்தைகய ��ைமக் கவிஞைனப் பற்றி அவ�க்�ப் பின் வந்த பாரதிதாசன்
—



“பழந்தமிழ்ப் ேதர்ப்பாகன்; அவெனா�
ெசந்தமிழ் ேதனீ; சிந்�க்�த் தந்ைத
�விக்�ம் கவிைதக் �யில், இந்நாட்�ைனக்
கவிழ்க்�ம் பைகையக் கவிழ்க்�ம்
கவி �ர�!” என்�ம் திறம்பாட வந்த மறவன்;

�திய அறம் பாட வந்த அறிஞன்.

என்ற ெசால்ேலாவியத்தால் ேபாற்�கின்றார். வாழ்க பாரதி நாமம்.



ஏற்றம் த�ம் எண்ணின் ெப�ைம
“எண்�ம் எ�த்�ம் கண்ெணனத் த�ம்” என்றார் ஔைவயார்.

எண்�ம் எ�த்�ம் அறியாதவர் கண்கள் இரண்�ம் �ண்கள்” என�ம்
சான்ேறார் �றியி�க்கிறார்கள். இவ்வா� எண்�ம், எ�த்�ம் வாழ்வின்
�ச்சாக நமக்� இ�ந்� வந்�ள்ளன. அந்த எண்ணின் சிறப்ைப எண்ணிப்
பார்ப்ேபாம்.

�லம் ஒன்�. ஆண் ெபண் ஜாதி இரண்�, தமிழ் �ன்�, மைற நாங்�,

�லன் ஐந்�, �ைவ ஆ�, ஸ்வரம் ஏ�, திக்� எட்�, கிரஹம் ஒன்ப�,

அவதாரம் பத்�.

ேவதகாலம் �தல் எண்கைளப் பற்றிய ெதளிவான அறிைவ மக்கள்
ெபற்றி�ந்தார்கள். ஏகம், சதம், அ�தம் என்� எ��ம் �ைற�ம் இ�ந்தன.

கல்வியறிவற்ற பாமர மக்களிடம்�ட �ன்காலத்தில் எ�த்தறி� இ�ந்த�.

ஆ�, மா� ேபான்ற வளர்ப்�ப் பிராணிக�க்� அைடயாளங்கள்
இட்��ந்தனர். இந்த அைடயாளங்கைள காதின் பின்�றம் அல்ல� ��கில்
எ�தினர். ஸ்வஸ்திக், வட்டம், ச�ரம் ேபான்ற பல �றியீ�கைள�ம் ஒன்�,

இரண்� என்ற ெதாடர்ந்த பல எண்கைள�ம் அைடயாளமாகக் �றிப்பிட்டனர்.

பாராட்�க்�ரிய தமிழ் ெமாழி

பழந்தமிழில் �ன்� நான்� வைகயான எண்கள் இ�ந்தன. க், உ,� என
எ�த்�

எண்கள் ஒ� வைக. ‘க’ வின் வ�வம் + ஆகிய�. ஆங்கிலத்தில் 1 ஆக
மாறிய�. ‘உ’ என்ப� 2 என வ�வம் ெபற்ற�. ‘�’ என்ப� 3 வ�வம் ெபற்ற�.

இப்ப� எ�த்�க்களிலி�ந்� தனி எண்கள் பிறந்தன. தமிழில் 0 என்ற
�ழிைய ‘சீேரா’ என்�ம் ‘ைசபர்’ என்�ம் மாற்றிக் ெகாண்டனர். இந்தச்



�ழிைய, ைசபைர இந்தியாவின் ெகாைட என்� உலக நா�கள்
பாராட்�கின்றன. அந்தப் பாராட்�க் �ரிய� தமிழ் ெமாழி.

சங்க காலத்தில் எண்க�க்�ம் ேகா�களால் �றியி�வ� ஒ� �ைற.
கணவைனப் பிரிந்த ெபண் ஒ�த்தி பிரிந்த காலத்ைத நிைனத்� வ�ந்தித்
தின�ம் �வரில் ேகா� ேபா�வாளாம். கிராமங்களில் இன்ைறயத்
தாய்மார்கள் பால் கணக்ைகக் �றிப்பாக �வரில் எ��வ� ேபால அன்ைறய
ஆய்ச்சியர் �வரில் ேகா�ட்�க் �றித்தைத ஒ� பழம் பாடல் நயம்படக்
��கிற�. இைவ இலக்கியத்தில் இ�ப்பி�ம் இவற்றி�ம் எண்கள் உள்ளன.

தமிழிலி�ந்� உலகம் ���ம்.

தமிழ் எ�த்� எண்களிலி�ந்� எண்கள் பிறந்தன. அைவ வட
இந்தியாவிற்�ச் ெசன்றன. அ�ேபால வியாபர நிமித்தம் இந்தியா வந்த
அேரபியர் இந்த �ைற யிைனக் கற்� ஏலம், மிள� ேபான்ற ெபா�ள்க�ம்
பிறவற்ைற�ம் வாங்கி ஐேராப்பியர்க�க்� விற்றனர். அேரபியர்கள் இந்த
எண்கைள�ம் பிற தமிழ் இலக்கண வைககைள�ம் ெசாற்கைள�ம்
ஐேராப்பாவில் பரப்பினர்.

தமிழ் வணிகர்கள் உலெகங்�ம் பரவி வணிகம் �ரிந்தனர். அேரபியர்கள்
இந்திய வணிகர்களீடமி�ந்� கற்ற எண்கைள ஐேராப்பியர்களிடம் பரப்பினர்.
ஐேராப்பியர்கள் இந்த எண்கைள அேரபிய எண்கள் என்� நிைனத்�
வந்தனர். இனி, எண்கைளப் பற்றிய ெப�ைமகைள�ம் ஈண்�க் காண்ேபாம்.

ஒன்�

“ஓன்ைற எண்�. அ��ம் ஒன்ேற என்�ம் எண்�” ஒன்றான பரம்
ெபா�ளிலி�ந்�தான் இவ்�லகம் ெதாடங்கி இயங்கி ஒ�ங்கிப் ேபாகிற�.

ஒேர மண்ணிலி�ந்�தான் பல பண்டங்கள் உ�வாகின்றன. ஒேர
தங்கத்திலி�ந்� தான் பல ஆபரணங்கள் ெசய்யப்ப�கின்றன. ஒேர �ரியன்
தான் உலகிற்ெகல்லாம் ஒளி த�கிறான். ஒேர உ�வம்தான் கண்ணா�யில் பல
உ�வங்களாகத் ெதரிகின்ற�.

ஒன்� எங்கிற எண்ேணா� எத்தைன �ஜ்யங்கள் ேசர்த்தா�ம் அத்தைன�ம்
எண்ணிக்ைகயில் வளர்கிற�. ஒன்� என்கிற எண்ைன எ�த்� விட்டால்
�ஜ்யங்க�க்�ப் பலன் இல்ைல.



ஒ� மாங்ெகாட்ைட மரமாகிக் கனிையத் த�கிற�. ேம�ம் �ற்�க்
கணக்கான மரங்கைள உ�வாக்கக் காரணமாகிற�. இனிப்�ப் பண்டங்கள்
பல ெபய�ம், உ�வ�ம் ெகாண்� இ�ந்தா�ம் அவற்றிற்� அ�ப்பைட
ஒன்�தான், அ� �சி.

ஆகேவ, இந்த உலகில் ஒன்� என்ற எண்�க்�த் தான் ெப�ைம. அந்த
ஒன்� தான் பரமாத்மா, பராசக்தி, பரம்ெபா�ள் என்� பக்தர்களால் பல
ெபயர்களில் அைழக்கப்ப�கிற�.

இரண்�

ஆண், ெபண் என்ற ஜாதி இரண்�. இராமாயணம், மகாபாரதம் என்ற
இதிகாசம் இரண்�. �க்ல ப�ம். கி�ஷ்ண ப�ம் என்ற ப�ம் இரண்�.

ஜீவாத்மா, பரமாத்மா என்� ஆத்மா இரண்�. தஞ்ைச, �ஞ்ைச எனப் பயிர்
இரண்�. உத்தராடம் த�ிணாயனம் என்ற அயனம் இரண்�.

ேசாதிட சாஸ்திரப்ப� கைல என்ற இரண்ெட�த்� வல்�னர்கள் இரண்டாம்
எண்ணிற்� உரியவர்களாய் இ�ப்பார்களாம். ேதர்ந்த அறி�ம் எைத�ம்
ஆராய்ந்� பார்த்� ெசயல்ப�ம் திற�ம் உைடயவர்கள் என்கிற� கணித
சாஸ்திரம்.

�ன்�

தமிழ் �ன்� - இயல், இைச, நாடகம்

காலம் �ன்�— இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர்காலம்.

உடைமகள் �ன்� – உடல், ெபா�ள், ஆவி

கனிகள் �ன்� – மா, பலா, வாைழ

�ம்�ர்த்திகள் – பி�ம்மா, விஷ்�, சிவன்

�த்ெதாழில்கள் – ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல்

�ச்சக்திகள் – �ர்க்ைக, ெல�்மி, சரஸ்வதி



இந்த எண்�க்�ரியவர்கள் நல்ல கல்வியறி� ெபற்ற பட்டதாரிகளாய்
இ�ப்பார்கள். உயர் பதவியில் பிரகாசிப்பார்களாம். சிலர் மக்களிைடேய
ெசல்வாக்�ம் மரியாைத�ம் உைடயவர்களாய் விளங்�வார்களாம். எல்ேலா�

ட�ம் நன்� பழ�வார்களாம். ேவ�க்ைகப் ேபச்சினால் கவர்ந்தி�க்�ம்
ஆற்றல் உைடயவர்களாய் இ�ப்பார்கள் என்கிற� சாஸ்திரம்.

நான்�

ேவதங்கள் –ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண ேவதங்கள் என நான்�.

ஆசிரமம் -பிரம்மச்சரியம், கி�ஹஸ்தம், வானப் பிரஸ்த்தம், �றவறம்..

எ�த்�க்கள் -உயிர், ெமய், உயிர்ெமய், ஆ�தம்.

நிலம் -�றிஞ்சி, �ல்ைல, ெநய்தல், ம�தம்

�கங்கLள் -கி�தம், த்ேரதா, �வாபரம், கலி�கம்

பைட -காலாட் பைட, �திைரப் பைட, யாைனப் பைட, ரதப் பைட

உபாயங்கள் -ஸாமம், தானம், ேபதம், தண்டம்

பிரபல விஞ்ஞானிகள், ெபாறியியல் நி�ணர்கள் இந்த எண்ணிற்�
உரியவர்கள். கணிதம், ேசாதிடம், ைகேரைக ஆகிய கைலயில்
நாட்ட�ைடயயவர்கள்.

ஐந்�

ெபாறி ஐந்� —ெமய், வாய், கண், கா� �க்�

பஞ்ச �தங்கள்—நிலம், நீர், ெந�ப்�, காற்�, அகாசம்

காப்பியங்கள் –சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல, வைளயாபதி, �ண்டலேகசி,
சீவக

சிந்தாமணி ஐம்ெப�ங்காப்பியங்கள்.



பஞ்சேலாகம் - தங்கம், ெவள்ளி, ெசப்�, இ�ம்�, ஈயம்

�லன் ஐந்� - பார்த்தல், ேகட்டல், �கர்தல், �ைவத்தல், உணர்தல் �தலியன

தனித் ெதாழில் ெசய்ய ஆர்வ�ைடயவர்களாய் இ�ப்பார்கள். தனியார்
ெதாழில் நி�வனங்களில் பணி �ரிந்� �ன்�க்� வரக்��யவர்கள்.

பஞ்சா�ர மந்திரம் ஐந்�. சிவெப�மாைன ஆராதிக்க ஐந்�வித
காரியங்கள் ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ெபரிேயார்கள்
ஏர்ப�த்தியி�க்கிறார்கள்.

1. வி�தி �சிக்ெகாள்ளல்.

2. �த்திரா�ம் அணிதல்

3. பஞ்சா�ர ஜபம் ெசய்தல்

4. பில்வத்தால் அர்ச்சித்தல்

5. சிவைன சதா தியானம் ெசய்தல்

சிவெப�மான் ஆதி சங்கர�க்� ஐந்� ஸ்ப�க லிங்கங்கள் அ�ளினார்
என்கிற� ��மர�. அைவ வரலிங்கம், �த்ரலிங்கம், ;ேபாகலிங்கம்,
ேமா�லிங்கம், ேயாகலிங்கம் என அைழக்கப் ப�கின்றன.

ல�ிமி ேதவி உலகில் ஐந்� இடங்களில் விேசஷமாக வசிக்கிறாள். பில்வம்,
ப�வின் பின்பக்கம், பதிவிரைதயின் சீமந்தம், யாைனயின் மஸ்தகம், பத்மம்
ஆகிய இடங்கள்.

ஐந்தாம் எண்�க்�ரியவர்கள் தனித் ெதாழில் ெசய்ய ஆர்வ�ைடயவர்கள்,

தனியார் ெதாழில் நி�வனங்களில் பணி�ரிந்� �ன்�க்�
வரக்��யவர்கள்.

ஆ�.

�ைவ, ஆ� – இனிப்�, கசப்�, உவர்ப்�, �ளிப்�, �வர்ப்�, உறப்�.

பைடவீ� பழனி, தி�ச்ெசந்�ர், தி�த்தணி, �வாமிமைல,



தி�ப்பரங்�ன்றம்,பழ�திர்ேசாைல.

உண�ச் சத்�க்கள்- �ரதம், மா�, ெகா�ப்�, உப்�, ைவட்டமின், தண்ணீர்.

ஷண்மதம் — காணா பத்யம், ெகௗமாரம், ெசௗரம், ைசவம்,

ைவஷ்ணவம் சாக்தம்.

ெதய்வீக �ணங்கள் ஆ�- ஞானம், பக்தி, �ய்ைம, தியாகம், அ�ள்,

தானம்.

ஆறாம் எண்�க்�ரியவர்கள் கைலப் பித்தர்கள். இயல், இைச, நாடகம்
ேபான்ற கைலகளில் திறைம�டன் பிரகாசிப்பார்கள்.

ஏ�

ஸ்வரங்கள் ஏ� ஸ, ரி, க, ம, ப, த, நி

தாளங்கள் ஏ� த்�வம், ,மட்யம், �பகம், ஜம்ைப, திரி�ைட, அட, ஏக

கைட வள்ளல்கள் ஏ� பாரி, காரி, ஒரி, ஆய், எழினி, அதியமான்,ேபகன்

சிரஞ்சீவிகள் எ�வர் அ�வத்தாமன், மகாபலி, வியாசர்,

அ�மன், விபீஷணன், கி�பர், பர�ராமர்

கன்னியர் எ�வர் அபிராமி, மேக�வரி, ெகௗமாரி, நாராயணி, வராகி,
இந்திராணி, காளி

�ண்ணிய ஸ்தலங்கள் ஏ� அேயாத்தி, �வாரைக, காஞ்சி, ம�ைர,காசி,

காஞ்சி, அவந்தி

ஜீவ நதிகள் ஏ� கங்ைக, ய�ைன, ேகாதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மைத, ,

காேவரி



ஏ� என்ற ெசால் ‘ஸப்த’ என�ம் ஸாத் என�ம் வடெமாழிகளில் வழங்கியைத
‘ெசவன்’ எனஆங்கிலத்தில் மாறியதாக�ம் ��வர்.

எட்�

திக்�கள் - கிழக்�, ேமற்�, ெதற்� வடக்� வடகிழக்�, ெதன்கிழக்�,

வடேமற்�,ெதன் ேமற்�

எட்�த் ெதாைக �ல்கள் – நற்றிைண, ��ந்ெதாைக, ஐங்�� ��,,

பரிபாடல், பதிற்�ப் பத்�, அக நா��, �ற நா��, கலித்ெதாைக

அஷ்டெல�்மி- தன ல�்மி, தான்ய ல�்மி,ைதரிய ல�்மி, விஜயல�்மி,
வீரல�்மி, சந்தான ல�்மி, கஜல�்மி, வித்யா ல�்மி.

தமிழில் எட்�;அஷ்ட, ஆட் என்� வடெமாழிகளீல் ஆகிற�. எட்�, எயிட்
என்� மா�கிற� ஆங்கிலத்தில்.

ஒன்ப�

நவரத்தினம், �த்�, பவளம், �ஷ்பராகம், நீலம், மரகதம் மாணிக்கம்,
ேகாேமதகம், ைவரம், ைவ�ரியம்.

நவரசம் - உவைக, அ�ைக, ெப�மிதம், ெவ�ளி, நாணம், அச்சம், நைக,

ம�ட்ைக, ேகாபம்.

நவதான்யம் – ெநல், ேகா�ைம, �வைர, உ�ந்�, க��, ெமாச்ைச, கடைல,

ெகாள்�, பய�.

நவகிரகம் – �ரியன், சந்திரன், ெசவ்வாய், �தன், ��, �க்கிரன், சனி,
ரா�, ேக�

நவ�ர்க்ைக – மேக�வரி, ெகௗமாரி, வராஹி, மகால�்மி, ைவஷ்ணவி,

இந்திராணி ப்ராஹ்மி, நாரஸம்ஹி, சா�ண்� ,



நவத்�வாரம் – கண் (2) கா� (2) �க்� (2) வாய், �ந்திேகசம்,
ஆசனவாய்

ஒன்ப� ‘ஞ’ என்ப� ெநௗ ஆகி, நவ், நவ என வட இந்திய ெமாழிகளில்
ஒன்பதிைனப் ெப�கிற�..

பத்�

பத்� என்ப� பத, பதி என்� மா�கிற�. மராத்தி ெமாழியில் பத்�,, தஹ
என்� ஆயிற்�. பற வடெமாழிகளில் ’தச, “தஸ்” என்� மாறிய�.

பின்ன எண்கள்

மனித உடைல ஒன்� என்றால் உடலின் அைர வைர�ள்ள ப�திைய அைர
என்றனர் �ன்ேனார்கள் காலின் அள� உடலில் நான்கில் ஒ� ப�தியாக
இ�க்கக் கால் என்றனர். இ�ேவ, கால், அைர இவற்றின் பிறப்�. உலகில்
ேவ� எந்த ெமாழிகளி�ம் இவற்றிற்� பிறப்� வழி இ�ப்பதாகத்
ெதரியவில்ைல.

இவற்றிலி�ந்� இன்ைறய எண்கள் யா�ம் தமிழ் எண்கேள எனத்
ெதரிகிற�.

(இந்தக் கட்�ைர எ�தத் �ணிநின்றவர்க்� நன்றி: நம் தமிழ் மாட்சி—தமிழ்
எண்கள்- சாத்�ர் ேசகரன் –மஞ்சரி - உலகளாவிய தமிழ்“)



தமிழில் சி�கைதகள்
�ன்� நிைலகளில் சி�கைத வளர்ச்சி

இ�பதாம் �ற்றாண்ைடத் தமிழ்ச் சி�கைதக்� ஒ� நற்காலம் என்ேற
�றலாம். சி� கைதக்� நல்ல மதிப்�ம், வரேவற்�ம் இந்�ற்றாண்�ல்
இ�ப்பைதக் காண் கிேறாம். தின, வார, மாத இதழ்கள், ஆண்� மலர்கள்
அைனத்தி�ம் சி�கைதகள் இடம் ெபற்றி�ப்பதால் இக்�ற்�
உண்ைமயாகிற�.

தமிழ்ச் சி�கைதகள் வரலாற்ைறக் கால வளர்ச்சிப்ப� �ன்� ப�திகளாகப்
பிரிக்கலாம். �மார் 1900 �தல் 1930 வைர உள்ள காலம் அதன் ெதாடக்க
காலம். 1930 �தல் 1950 வைர சி�கைத இலக்கியமாய்ம் நிைல ெபற்�ச்
சில சாதைனகள் �ரிந்த காலம். 1950 �தல் உள்ள காலம் சி�கைத
ேவகமாக வளர்ந்� வ�ம் காலம்.

இந்தச் சாதைன வரலாற்றில் பத்திரிகக�க்�ம், பதிப்பகங்க�க்�ம் தனி
இடம் உண்�. தமிழக எ�த்தாளர்கள் மட்�மின்றி, இலங்ைக, மேலயா
நாட்�த் தமிழ் எ�த்தாளர்க�க்�ம் பங்� உண்�.

தமிழ்ச் சி�கைதயின் ேதாற்றம்

தமிழ்ச் சி�கைதயின் ேதாற்றத்ைத ஆராய்ந்ேதாமானால் பத்ெதன்பதாம்
�ற்றாண்�ல், ஆங்கில ெமாழியில் சிறப்பிடம் ெபற்றி�ந்த சி�கைத
இலக்கியத்ைத நம்மவர் அறிந்த ேபா� அந்த இலக்கிய வைகையத்
தமிழி�ம் உண்டாக்க ேவண்�ம் என்ற ஆர்வம் அவர்க�க்� ஏற்பட்ட�.

இந்த ஆர்வம் இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் ெதாடக்கத்தில் ஒ� ெதளிவான
வ�வத்ைதப் ெபற்ற�.

வர்கேநரி ெவங்கட �ப்பிரமணியன் என்�ம் தி� வ.ெவ.�. அய்யேர இந்தத்
�ைறயில் �தன் �யற்சிையக் ைகயாண்டார். அவ�ைடய



‘மங்ைகயர்கரசியின் காதல்’ என்�ம் �த்தகம் தான் தமிழில் ெவளிவந்த
�தல் சி�கைத.

வ.ெவ.�. அய்யரின் சி�கைதகள் மிக�ம் உயர்ந்த ரகத்ைதச் ேசர்ந்தைவ.

அவர் தம் பைடப்�களில் மனிதனின் உயர்ந்த தன்ைமைய, �யரத்ைத நன்�
ெவளிப்ப�த்�வதில் தீரராய்த் திகழ்ந்தார். அவர் மனம் லட்சியத்ைத
உ�வாக்�வதில் ஒன்றிய�. ஆனால் மனிதனின் சி�ைமகைள�ம்,
தவ�கைள�ம் நல்ல கைலத் திறைம�டன் சித்தரிக்க ெவ�காலம் ெசன்ற�.

தமிழ்ச் சி�கைதயின் வளர்ச்சி

இதன் பிற� கல்கி, எஸ்.வி.வி. ேபான்றவர்கள் இயல்�ம், கற்பைன�ம் கலந்�
எ�தி நைக�ைவ�ம் ஒ�ெபா�� ேபாக்� அம்சமாகப் பயன்
ப�த்தினார்கள்.

இதற்�ப்பின் தான் தமிழ்ச்சி�கைத தனெகன்� ஒ� தனித் தன்ைமையப்
ெபற்ற�. இந்த நிைலைமைய உ�வாக்கியவர்களில் ��ைமப் பித்தன், பி.எஸ்.
ராைமயா, நாரண�ைரக் கண்ணன், ந பிச்ச�ர்த்தி �தலிேயார் �றிப்பிடத்
தக்கவர்கள். இவர்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் தங்கள் காலத்தில் ச�கத்தின்
பிரச்சிைனகைள யதார்த்த ேநாக்கிேலேய அ�கிச் சித்தரித்தார்கள்.

இவர்களில் ��ைமப் பித்தனின் கைதகள் சிறப்�ற விளங்கின. வாழ்விற்�ப்
ெபா�ள் ெகா�ப்ப� தான் கைல. சி�கைத வாழ்வில் பல �ட்�மங்கைள�ம்
எ�த்தில் நிர்மாணித்�க் காண்பித்த� என்� ��ைமப் பித்தன் தன�
பைடப்�களின் �லம் காண்பித்தார்.

இந்தச் சில�ைடய பைடப்�க்கள் �மார் இ�ப� ஆண்� காலத்திற்�
சி�கைதத் �ைறக்� ஊட்டம் அளித்� வந்த�. இவர்க�ைடய பைடப்�
ேவக�ம், பத்திரிைககளின் வளர்ச்சி�ம், ஆதர�ம் தமிழில் இன்�ம் பல
�திய சி�கைத ஆசிரியர்கைள உ�வாக்கின. அவர்க�ள் ேசா�, விந்தன்,

தி.ஜானகிராமன், �.அழகிரிசாமி, அகிலன் ஆகிேயாைரச் சிறப்பாகக்
�றிப்பிட ேவண்�ம்.

பி.எஸ். ராைமயாவின் சி�கைதகள் தற்காலச் �ழ்நிைலயில் இலக்கியப்
பாத்திரங்கைளக் ெகாண்� தீட்டப்பட்ட உ�க்கமான சித்திரங்கள். ‘த�ம்�’,
‘அ�ச்சாைரச் ெசால்லிய�’ �தலின இவர் ேபாக்கிற்�ச் சிறந்த
உதாரணங்கள். “�ங்�மப் ெபாட்� �மாரசாமி” என்ற ஒேர பாத்திரத்ைத
ைவத்� இவர் எ�தி�ள்ள �ைவயான சி�கைதகள் ஏராளம்.



த� �த � த
சி�கைத வளர்ச்சியில் மாற்றம்.

ச�தாய மாற்றாத்தால் சி�கைத வளர்ச்சி�ம் மா�தல் அைடந்த�. ராஜாஜி,
அண்ணா�ைர ேபான்றவர்கள் கைதகள் அவரவர் அரசியல் ெகாள்க�க்�
ஏற்ப ஆராயப்பட்டன. ஆனால் ��ைமப் பித்தன் மட்�ேம ‘தனி மனிதன்
ச�தாயத்தில் ஒ� �க்கிய உ�ப்பினன்’ என்ற ெதளிவான ெகாள்ைக�டன்
சி�கைதகைளப் பைடத்தார்.

அறிஞர் அண்ணா�ைர, கைலஞர் க�ணாநிதி, �.ேக.சீனிவாசன் ஆகிேயார்
தங்கள் ேநாக்கில் ச�தாய சீர்தி�த்தக் க�த்�க்கைள சி�கைதயில்
��த்தினார்கள். அண்ணா�ைரயின் ‘சி��ஞ்சி’ ‘உண்ணாவி�தம் ஒ�
தண்டைன’ ேபான்ற சி�கைதகள் என்�ம் நிைனவில் நிற்கத்
தக்கைவயா�ம். தஞ்ைசத் தமிைழ சி� கைதக�க்� ெகாண்� வ�வதில்
ெவற்றி ெபற்றவர் தி. ஜானகிராமன், ‘சிலிர்ப்�, ’சத்தியமா!’ நேடசண்ணா’
�தலின அவ�ைடய சிறந்த கைதகள்.

சி�கைத வளர்ச்சியில் �திய அைல

1950-க்�ப் பிற� தமிழ்ச் சி�கைத வரலாற்றில் மற்ெறா� அைல எ�ந்த�.

தமிழகத்தில் ெபரிய பத்திரிைககளின் 1950—60 இதழ்கைளப் �ரட்�ப்
பார்த்தால் ச�தாய சீர்தி�த்தங்களக் �றிப்பாக ��ம்பக் கட்�பா�, ப�த்த
ெபண்கள் ேவைலக்�ப் ேபாதல் ேபான்ற ெகாள்ைககைளக் கிண்டல் ெசய்�ம்
கண்�த்�ம் எ�தப்பட்ட கைதகைளேய அதிகம் காணாலாம். இதற்� ேநர்
மாறாக, �ற்ேபாக்�ப் பத்திரிைககள் எனக் க�தப்பட்ட சில பத்திரிைககள்
இந்தத் திட்டங்கைள ஆதரிக்�ம் கைதகைளேய ெவளியிட்� வந்தன.

இதில் தனித்� விளங்கிய சில எ�த்தாளர்கள் ெஜயகாந்தன், நா
பார்த்தசாரதி, ஆர் �டாமணீ, எஸ் ெல�்மி �ப்பிரமணியன் �தலாேனா�ம்,
ஈழத்� ராஜரத்தினம், கேணச லிங்கம் ெபான்�த் �ைர �தலிேயா�ம்
ஆவார்கள்.

ெஜயகாந்தனின் ‘�கசந்தி’ ’ �திய வார்ப்�கள்,’ ‘யா�க்காக அ�தான்’,

‘சில ேநரங்களில் சில மனிதர்கள்’ �தலியன ெப�ம் வரேவற்ைபப் ெபற்றன.

பல்ேவ� வ�வங்களில் சி�கைத எ�ச்சி

கடந்த இ�ப� ஆண்�களாய் �திய திைசகளில் சி�கைத இலக்கியம்
பரந்� வளர்ந்� வந்தி�க்கிற�. நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியிைன ஒட்�



மா�பட்� வ�ம் வாழ்க்ைகத் �ைறயிைனப் படம் பி�த்�க் காட்�ம்
வைகயில் சி�கைதகள் ெவளிவந்த வண்ணம் உள்ளன.

��ம்பக் கைதகள் த�வதில் கி. வா.ஜ., பி.வி.ஆர்., ல�்மி, சிவசங்கரி,
அ�ராதா ரமணன், ரமணிசந்திரன், ேஹமா ஆனந்ததீர்த்தன், இளஞர்கள்
வி�ம்�ம் �ப்பறி�ம் கைதகள் த�வதில் தமிழ்வாணன், �ஜாதா, �ஷ்பா
தங்கத்�ைர, ராேஜஷ்�மார், பட்�க் ேகாட்ைட பிரபாகர், �பா, சரித்திர
வரலா� த�வதில் சாண்�ல்யன், அகிலன், நா. பார்த்த சாரதி, ேகா.வி
மணிேசகரன், டாக்டர் விக்கிரமன், அரசியல் ைநயாண்� ெசய்� எ��வதில்
‘ேசா’ உண்ைமச் சம்பவம், சரித்திர வரலா� கைதகள் த�வதில் ஸ்ரீ
ேவ�ேகாபாலன், இரா.கணபதி, பக்திக் கைதகள், வழிபாட்� �ைறகள்
த�வதில் அம்மன் சத்தியநாதன், நாகர்ேகாவில் கி�ஷ்ணன் �றிப்பிடத்
தக்கவர்.

இவர்களிைடேய பலர் ெசாந்தமாகாேவ பத்திரிைககள் நடத்தி�ம்,
�த்தகங்கள் ெவளியிட்�ம் வ�கின்றனர். அத்�டன் �ற்�க் கணக்கான
தின, வார, மாதப் பத்திரிைககள் ேபாட்� ேபாட்�க் ெகாண்� விற்பைனக்�
வ�கின்றன. இ� மக்களிைடேய சி�கைதக்� வரேவற்� ேவகமாய் வளர்ந்�
வ�வைதேய �றிக்கிற�.

’வாழ்க தமிழ் ! வளர்க சி�கைத இலக்கியம்!



எங்கள் ஊர் மன்னார்��
பள்ளி மாணவ மாணவியர் தங்கள் ஊர்கைளப் பற்றிய கட்�ைர எ�த
�யன்றால் அவர்கள் எ�த்�த் திறன் வளர்வேதா�, ஊரின் ெப�ைம�ம்
ப�ப்ேபா�க்� விளங்�ம். அந்த வைகயில் எங்கள் ஊரான மன்னர்��ையப்
பற்றி வாசகர்கள் ெதரிந்� ெகாள்ளேவ இந்தக் கட்�ைர.

மன்ைன எ�ம் இராஜமன்னர்��

ெசம்பகாரண்யம், த�ிணத் �வாரைக என்ெறல்லாம் ெகாண்டா�
அைழக்கப்பட்ட ஊர், இராஜேகாபாலஸ்வாமி ேகாயில் ெகாண்�ள்ள ஊர்
எங்கள் இராஜ மன்னார்��. அ�ேவ இன்� ‘மன்ைன’ என்�ம் மதிப்ேபா�
அைழக்கப்பட்� வ�கிற�.

இன்ைறக்� �மார் அ�ப� ஆண்�க�க்� �ன்� ைகயில் கட்�ச்
சாதத்ைத எ�த்�க் ெகாண்� ஊ�க்� ஒ�க்�ப் �றமாக பாமினி ெசல்�ம்
பாைதயில் இ�க்�ம் ரயில் நிைலயத்ைத நா� ெவளி�ர் ெசல்�ம் மக்கள்
�ட்டம் இ�ந்த�. ஒ� நாைளக்� இரண்� அல்ல� �ன்� தடைவ �மார்
12 கிேலா ைமல் ெதாைலவில் இ�க்�ம் நீடாமங்கலம் ெசன்� வ�ம்.
அங்கி�ந்� மற்ெறா� ரயில் மாறி தஞ்ைச, தி�ச்சி ேபான்ற ஊர்க�க்�ம்
ெசன்ைனக்�ம் ேபாக ேவண்�ம். இன்� பஸ் ேபாக்�வரத்� வசதி�ம் ரயில்
வசதி�ம் பிரமிக்கத் தக்க அள� ெப�கிவிட்டன. பஸ் மார்க்கமாகச்
ெசன்றால் �ம்பேகாணம், தஞ்சா�ர், தி�வா�ர் என்� பல வழிகளில் ஊைர
அைடயலாம். தற்ேபா� ெசன்ைனயிலி�ந்� ெசன்ைன மன்ைன ேநர� ரயில்
வசதி�ம் ஏற்பட்�ள்ள�. எந்த வழியில் பயணம் ெசய்தா�ம் பாைதயின் இ�
ம�ங்கி�ம் கண்�க்ெகட்�ய �ரம் வைரயில் பச்ைசப்பேசெலனத் ெதரி�ம்
ெநற்பயிர்கள் தஞ்ைச மாவட்டத்ைத ெநற்களஞ்சியம் என்பைத நிைன�ட்�
வைதப் ேபால் இ�க்�ம்.

ஊ�க்� ஐந்� கிேலா மீட்டர் ெதாைலவிலி�ந்ேத ெபரிய ேகாயிலின் இராஜ
ேகா�ரம் உங்க�க்� வழிகாட்�ம். இன்�ம் ஊரின் எல்ைலைய அைடந்தால்



பஞ்சாயத்� �னியனின் ெபயர்ப்பலைக உங்கைள நல்வர� �றி வரேவற்�ம்.

ேகாயில் �ளங்களின் ெகாள்ைள அழ�

ேகாயில்க�ம் �ளங்க�ம் வீதிக்� வீதி நிைறந்� காணப்ப�ம். எங்கள்
ஊர் (அன்ைறய) தஞ்ைச மாவட்டத்தில் ஒ� பிரசித்தி ெபற்ற ஸ்தலம். ஊரின்
ேமற்�ப் ப�தியில், ேசாழர் காலம் ெதாடங்கி நாயக்கர் காலம் வைர ஆண்ட
மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட ெபரிய ேகாயில் என்றைழக்கப்ப�கின்ற
ராஜேகாபால

ஸ்வாமி ெகாயில் கம்பீரமாக நிற்கிற�. கிழக்�க் ேகா�ர வாயிைல
அண்ணார்ந்� பார்த்�க் ெகாண்ேட உள்ேள ெசன்றால், விசாலமான
பிரகாரங்கள், ஆயிரம்கால் மண்டபம், எல்லாம் தாண்� உள்ேள ெசன்றால்
கர்ப்ப கிரஹத்திற்�ள் �ைழயலாம்.

அங்� ைகயில் தீபம் ஏந்தி உங்கைள அர்ச்சகர் வரேவற்கிறார்.
ஆஜா�பா�வாய், ஆள் உயரத்திற்� கம்பீரமாக நின்ற ேகாலத்தில்
காட்சித�ம் ெப�மாள் வா� ேதவர் �லவராக காட்சி அளிக்கிறார். அ�கில்
உற்சவ�ர்த்தி இராஜ ேகாபாலனாக வீற்றி�க்கிறார். இவர்கைள நாம்
தரிசனம் ெசய்� மன்னர்�� தல�ராணத்ைத�ம் ெசால்லி, ைகயில்
தீர்த்த�ம், �ளசி�ம் ெகா�த்� நம்ைமத் தாயார் சந்நதிக்� அைழத்�ச்
ெசன்�வி�கிறார் அர்ச்சகர்.

தஞ்ைச பிரகதீ�வரர் ேகாவி�க்�ம், இந்தக் ேகாயி�க்�ம் ேசாழமன்னர்கள்
காலத்தில் �ரங்கப்பாைத இ�ந்ததா�ம், இதன் வழிேய அரச�ம், ��ம்பத்
தா�ம் ேகாயி�க்�த் தரிசனம் ெசய்ய வந்ததா�ம் ��கின்றனர். அந்தப்
பாைத இப்ேபா� அைடபட்� விட்ட�. ஆண்�ேதா�ம் பங்�னி மாதம்
பதிெனட்� தினங்கள் உற்சவம் ேகாலாகலமாக நைடெப�ம். தினம் ஒ�
வாகனத்தில், ஒவ்ெவா� அலங்காரத்தில் பவனி வ�ம் காட்சி பரவச�ட்�ம்.

�றிப்பாகக் க�ட ேசைவ, ெவண்ெணய்த்தாழி ேபான்ற உற்சவ தினகளில்
�ற்� வட்டாரக் கிராமங்களிலி�ந்�ம் பல்லாயிரக்கணக்காக மக்கள் ��ம்
காட்சி கண் ெகாள்ளாக் காட்சி. இ� தவிர ஊர் வியாபாரிகள் பங்�
ெகாண்� நடத்�ம் உற்சவம் ெதப்ேபாற்சவம். ேகாவில் அ�கில் இ�க்�ம்
ேகாபால ச�த்திரம் ெதப்பக் �ளத்தில் பி�ம்மாண்டமான ெதப்பம் கட்�
மிதக்க வி�வர். இர� 8 மணிக்� ெதப்பம் மிதக்க விட்டால்



இந்தக்�ளத்ைத ெதப்பம் �ன்� �ைற �ற்றி வ�வதற்�ள் ம�நாள்
ெபா�� �லர்ந்� வி�ம்.

ெபரிய ேகாயி�க்� அ�த்த ப�யாகப் பிரசித்தி ெபற்ற�, ஊ�க்� ந�வில்

ஒற்ைறத்ெத� �கப்பில் அைமந்தி�க்�ம் ஆனந்த விநாயகர் ஆலயம். சிறிய
ேகாயிலாக இ�ந்தா�ம் விநாயகர் மிக�ம் கீர்த்தி வாய்ந்தவர். ைவகாசி
விசாகம், ஆ�, ைத மாதங்களில் இங்� எப்ேபா�ம் �ட்டமாயி�க்�ம்.
அ�கில் இ�க்�ம் ேதசிய உயர்நிைலப் பள்ளி மாணவர் பல�க்�ம்
ைகெகா�க்�ம் ெதய்வம் விநாயகர்.

காவிரியின் பாமினியா�

ஊைரச் �ற்றிக் காவிரியின் வ�கால் பாசனமான பாமினியா� ஒ�கிற�.

வ�டத்தில் நான்� மாதங்க�க்� தண்ணீர் வரா�. ேகாைடயில்
ெசன்ைனக்� இ�க்�ம் தண்ணீர் கஷ்டம் மன்ைனக்�ம் உண்�. மைழ
நாட்களில் நிரம்பி வழி�ம் �ளங்கள் நிரம்ப உள்ளன. ேகாபால ச�த்திரம்,
கி�ஷ்ண தீர்த்தம், தி�ப்பாற்கடல், �க்மணி �ளம், ெசங்�ளம்,
ேகாபர்ளயம், பிள்ைளயார் �ளம், அம்மா �ளம்,இராவணன் �ட்ைட ,நல்லான்
�ட்ைட, ேகாபிநாதன் �ளம் ஐயனார் �ளம் இைவெயல்லாம் �ளங்களின்
ெபயர்கள். ேகாைடயில் இவற்றில்தான் �ளிக்க ேவண்�ம்.

பரவச�ட்�ம் பந்தல�

மற்ெறா� �றிபிடத்தக்க ஒற்�ைம, பல்ேவ� ெதாழில்களில் ஈ�பட்��க்�ம்

மக்கள் ஒவ்ெவா� ெதரிவில் ஒ� ெதாழில் ெசய்பவர்கள் வீதம் வசித்�
வந்தார்கள். மிரா�தார்கள் �தல் ெத�வி�ம், வழக்கறிஞர்கள் �ன்றாம்
ெத�வி�ம், நைகத்ெதாழிலில் ஈ�பட்டவர்கள் கம்மாளத் ெத�வி�ம் என்�
உதாரணத்திற்� �றிப்பிடலாம்.

அேதேபான்� ஊர் கைடவீத்�ம் பார்ப்பதற்� அழகாய் இ�க்�ம். மகாத்மா
காந்தி ேரா�ல் ஆரம்பித்� ெபரியேகாவில் ெசல்�ம் சாைலயில் நீண்ட �ரம்
இ�ம�ங்கி�ம் எல்லாவிதக் கைடக�ம் ேசர்ந்� இ�க்�ம்.
கைடத்ெத�வின் ைமயம் பந்தல�. ஊரில் இ�க்�ம் சினிமா விளம்பரங்கள்,

அரசியல் கட்சிக் �ட்டங்கlள், அறிவிப்�கள், விளம்பரங்கள் அத்தைன�ம்
அச்சிறிய நாற்சந்தியில் காணலாம். ேகாைடயில் �ன்� மாதங்க�க்�க்



கைடவீதி ���ம் அைடத்�ப் பந்தல் ேபாட்��ப்பார்கள். மாைல
ேவைளகளில் அங்�வ�ம் �ட்டம் விழாக் ேகாலம் ெகாண்ட�ேபால
விளங்�ம்.

கைல�லகில் எங்கள் ஊர்

ஊர் வாசிகளின் சங்கீத ரசைனக்� உதாரணம், ெப�ம்பாலான ேகாயில்
விழாக்கள், ெபரிய தி�மண ைவபவங்கள் என்றால் அங்� ஒ� சங்கீதக்
கச்ேசரி உண்�. இைசத் �ைறயில் பிரபலமாய் விளங்கிய ம�ைர ஸ்ரீரங்கம்
ஐயங்கார், எம்பார் விஜயராகவாச்சாரியார், நாதஸ்வரம் பரமசிவம் பிள்ைள,

�ர்சிங் நேடசப் பிள்ைள, த�ல் ராஜேகாபால் பிள்ைள, ெகான்னக்ேகால்
ைவத்திலிங்கம் பிள்ைள �தலிேயார் எங்கள் ஊர் கைலஞர்கள். ‘கரிச்சான்
�ஞ்�’ என்ற �ைனப்ெபயரில் கைதகள் எ�தி வந்தவர் எங்கள் ஊர் ேதசிய
உயர்நிைலப் பள்ளித் தமிழா சிரியாகப் பணியாற்றி ஒய்� ெபற்றவர்.

கல்வித் ெதாண்�ல் எங்கள் ஊர்

பள்ளிக் �டங்களின் தர�ம், �க�ம் ெபயர் ெபற்றைவ. அன்ைறய கணபதி
விலாஸ் (ஆதிபராசக்தி )உயர்நிைல ஆரம்பப் பள்ளி, ேதசிய உயர்நிைலப்
பள்ளி, பின்ேல உயர்நிைலப் பள்ளி இைவ கைல, விைளயாட்�ப் ேபட்�களில்
கலந்� ெகாண்� மாவட்டத்திேலேய �தன்ைம ெபற்� வ�கின்றன. எங்கள்
ஊர் நகராட்சி மன்றம் 150 ஆண்� கால ெப�ைம�டதாக திகழ்கிற�.

**வி�தைலப் ேபாரில் எங்கள் ஊர்

�தந்திரப் ேபாராட்ட காலங்களில் காந்திய�களின் ஒத்�ைழயாைம
இயக்கம், உப்� சத்தியாகிரகம், ஆகஸ்ட் �ரட்சி ேபான சம்பவங்களில்
தீவிரமாகப் பங்� ெகாண்� சிைறெசன்ேறார் பலர் ஆவர். தற்ேபா� இ�க்�ம்
நகராட்சி மன்றம் பட்ட பகலில் ெபட்ேரால் விட்�க் ெகா�த்தப் பட்ட�.

காந்திய�கள் தமிழக �ற்�ப் பயணம் ெசய்த ேபா�, எங்கள் ஊ�க்�
விஜயம் ெசய்த ேபா�ம், ேவதாரண்யத்தில் உப்� சத்தியாகிரகத்திற்�த்
தைலைம தாங்க வந்த ராஜாஜி எங்கள் ஊ�க்� வந்தேபா�ம் மக்கள்
அளித்த எ�ச்சிமி� வரேவற்ைபப் ெப�மிதத்�டன் வீட்�ன் ெபரிேயார்கள்
நிைன� �ர்ந்� �றக்ேகட்��க்கிேறன்.

.இைதத் தவிர சில �ைவயான தகவல்கள் -



�கழ் ெபற்ற எ�த்தாளர் தி,ஜானகிராமன் பிறந்த ேதவங்�� உள்ளாக்கிய ஊர்
மன்னார்��. ஆயிரத்திற்�ம் ேமற்பட்ட திைரப் படங்களில் ந�த்� கின்னஸ்
சாதைனப் பைடத்த ஆச்சி மேனாரமா பிறந்த ஊர் மன்னார்��. உவைமக்
கவிஞர் �ரதா பிறந்த பைழய�ைர உள்ளடங்கிய ஒன்றியம் மன்னார்��.

இந்தியாவிேலேய �தல் நடமா�ம் �லகத்ைத அைமத்த ஊர் மன்னார்��.

�தந்திரம் ெப�வதற்� �ன்ேப 19070-இல் ேதசியக் ெகா�ைய
ெசயின்ட்ஜார்ஜ் ேகாட்ைடயில் (தற்ேபாைதய தலைமச் ெசயலகம்) ஏற்றிய
ஆர்யா என்கிற பாஷியம் பிறந்த ேசரன் �ளத்ைத தன்னகத்ேத ெகாண்ட�.

1908-ல் தைலமைற� வாழ்க்ைக நடத்திய பாரதியா�க்� தஞ்சமளித்த
ேமல்நாைகைய உள்ளடக்கிய ஊர் மன்னார்��.

‘பா�க்�ள்ேள நல்ல நா� எங்கள் பாரத நா�’ என்ற பாடைல பாரதியார்
எ�திய ஊர் மன்னார்��.

1927-ல் மகாத்மா காந்தி கதர் அைட பிரசாரத்திற்காக வந்தேபா�
வி�ம்பித் தங்கிய ஊர். 1930-ல் காந்தி உப்� சத்தியாகரத்தில்
தண்�யாத்திைர ேமற்ெகாண்ட ேபா� ராஜாஜி தைலைமயிலான உப்�
சத்தியாகிரக ��வினர் தங்கிச் ெசன்ற ஊர் மன்னர்��.

1942-ல் நைடெபற்ற ஆகஸ்ட் �ரட்சியில் ரயில் நிைலயம். ேகாட்டாட்சியர்
அ�வகத்ைதத் தாக்கியதால் ஒட்� ெமாத்த மக்க�ம் தண்டத் ெதாைக
கட்� �தந்திர உணர்ைவ ெவளிப்ப�த்திய ஊர்.

அங்கிேலயர் ஆட்சி காலத்திேலேய �தல் உயர்நீதி மன்ற நீதிபதியாக
பதவிேயற்ற �தல் இந்தியர் �த்�சாமி அய்யர் பிறந்த உச்சவா� என்கிற
கிராமம் அைமந்த ஒன்றியம் மன்னார்��.

ேவதாகமத்தில் ைகேதர்ந்த ராஜு சாஸ்திரிகள் பிறந்த ஊர் மன்னர்��.

ரா�வத் தளபதியாக் பதவி வகித்த பத்மநாபா பிறந்த ேசரன் �ளத்ைத
உள்ளடக்கிய ஊர் மன்னார்��.

மாணவ மணிகேள! எங்கள் ஊ�க்� வா�ங்கள்! ஊரின் சிறப்ைபக்
கா�ங்கள். இேதேபால் உங்கள் ஊர்ப் ெப�ைமைய�ம் எ�திப் பழ�ங்கள்.



�த்தாண்� பிறக்கிற�
சித்திைரயின் தனிச் சிறப்�

தமிழ் நாட்�ல் சித்திைரத் திங்கள் தைலநாளிேல வ�டப் பிறப்ைப மக்கள்

�னிதத் தி�நாளாகப் ேபாற்றிக் ெகாண்டா�கிறார்கள்.

சித்திைர மாதத்ைத வசந்த காலம் என்�ம் ��வ�ண்�.அப்ேபா�,

பார்�மிடந் ேதா�ம் பச்ைசப் பேசெலனப் ப�ைமயான காட்சி, காண்ேபார்
உள்ளங்கைள கவ�ம். ேசாைலகளில் மலர்கள் �த்�க் ��ங்�ம். மரங்களில்
ெமல்லிய தளிராைட �ைனய, ேவம்பின் ெகாம்பிேல ெவண்மலர்கள் மணம்
கமழ, ெதன்ைனயின் இளநீ�ம், பைனயின் பதநீ�ம் �ைவ ெகா�க்க
உடலிற்�ம், உள்ளத்திற்�ம் ஏற்ப�ம் இன்பத்திைன இந்நாட்�லன்றி ேவ�
எந்நாட்�ல் �கர இய�ம்.

�ந்தரவதனமா�ம் ேசாைலவனம்

ேசாைலகளில் உள்ள பறைவயினங்கள் ேசாைலயின் ப�ைம கண்�
களிப்ெப�தி சிறக�த்�ப் பறக்�ம். கிளிகள் கிள்ைள ெமாழியில் ெகாஞ்சிக்
கிைளக்�க் கிைள தாவி மகி�ம். கிளியின் கிள்ைள ெமாழியிைன�ம்,
மகிழ்ச்சியிைன�ம் கா�ம் �யில்கள் கிளியின் களிப்ைபத் தா�ம் பகிர்ந்�
ெகாள்ள எண்ணி மரங்களின் மீதி�ந்� ��ம். �யிலின் இனிய
��தைலக் ேகட்� ேசாைலவனத்� மயில்கள் கார்காலம்
வந்திட்டத்ேதாெவன எண்ணி அதன் இனிய நாதத்திற்ேகற்ப தம் நீண்ட
அழகிய ேதாைக விரித்தா�ம். இப்ப�யாகச் ேசாைலவனேம �ந்தர
வனமாகக் காட்சியளிக்�ம், இந்த வசந்த காலத்தில்.

மகிழ்� நிைற சித்திைர



��மைன ��ேவா�ம், தி�மணம் �ரிேவா�ம், மற்�ம் �தியன பல ெசய்ய
நிைனப்ேபா�ம் இச்சித்திைரயின் வரைவ ஆவ�டன் எதிர்ேநாக்கியி�ப்பர்.
அப்ேபா� இயற்ைகயின் �ழ்நிைல இயல்பாக அைமந்தி�க்�ம்.

�னியாகிய பங்�னியில் பனியால் நலி�ற்ற மக்களின் �யர் �ைடக்கக்
கதிரவன் தன் ஆயிரமாயிரம் ெசம்ெபாற் கிரணங்களால் உலைகேய விழிப்
பைடயச் ெசய்வ�டன் உவைகயைடய�ம் ெசய்கிறான். இதன் கவர்ச்சிையக்
கா�ம் கவிஞர் களிப்ெபய்தி, ‘ஞாயி� ேபாற்��ம், ஞாயி� ேபாற்��ம்’
என்� �தித்�ப் ேபாற்�கிறார். வசந்தம் என்ற ெதன்றல் காற்�
இனிைம�டன் வீசிக் ெகாண்��க்�ம். வீ�ேதா�ம் ெபான்�ம் மணி�ம்
பிற�ம் நிைறந்தி�க்�ம். மக்கள் ெகாண்டா�ம் ைவபவங்கள்
மகிழ்ச்சிகரமாக�ம் மங்களகரமாக�ம் நைடெப�ம்.

இத்தைகய இன்ப�கம் த�ம் இளேவனிற்காலத் தைலநாளில் தமிழ்ப்
�த்தாண்�ம் பிறக்கிற�. அன்ைறய தினம் ஈசைனத் �தித்� வழிப�ம்
வழக்கம் சிறப்பாக நம் தமிழ் நாட்��ம் ேகரளத்தி�ம் நிலவி வ�கின்ற�.

ேகரளத்தில் இத்தினத்ைத ‘விஷு’ என்� அைழக்கிறார்கள்.. �த்தாண்�
பிறப்பதற்�த் தைலநாள் இரவில் நிைலக்கண்ணா�ைய ந�வில் அைமத்�,

அதற்� �ன் ெபான், ெவள்ளி, நாணயங்கள், ெநல், ப�ப்� மற்�ம்
நவதானிய வைககள், காய்கறி, கனி, �வைககள் �தலியவற்ைறப் பைடப்பர்.
ம�தினம் ைவகைறத் �யிெல�ந்� கண்ணா� �ன் ெசன்� கண்
விழிப்பார்கள். இதன் �லம் அவ்வாண்� ���ம் நன்� அைமய
ேவண்�ெமன்ற நம்பிக்ைக�டன் பிரார்த்தைன ெசய்வார்கள்.

சீ�ம் சிறப்ைப�ம் த�ம் �த்தாண்�

தமிழ் நாட்�ல் மக்கள் தம் இல்லங்கைளப் ெப�க்கி, ெம�கி, ேகாலமிட்�த்
ேதாரணங்களால் அலங்கரித்�த் தம் இஷ்ட ெதய்வங்கைள “என்ெறன்�ம்
இப்�த்தாண்� ேபாலி�டேன சீ�ம் சிறப்�மாய் ெசல்வ�ம் ெசழிப்�ம் ெபற்�
சிறப்�டன் வாழ ேவண்�ெமனத் �தித்� வணங்�வார்கள்.

இயற்ைக அன்ைன மானிடவாழ்க்ைகக்� இயல்பாய்ப் ெபா�ந்தி
அைமந்தி�க்�ம் இந்த இளேவனிற்காலத்தில், இதைனக் ெகாண்டா�ம்
மக்கள் இயற்ைகக்�ச் ெசய்�ம் நன்றியாகேவா, தமிழன்ைனக்�ச் ெசய்�ம்
பணியாகேவா ெசால்கிறார்கள். இதன் �லம் ஆவர்கள் எல்லா நலன்க�ம்,
ெபற்�ச் சீ�ம் சிறப்�மாய் எழி�ம் ஏற்ற�மாய் விளங்�வார்களாக.



வான்�கழ் வாள்�வர்
ேதான்றிற் �கேழா� ேதன்�க

ெசந்தமிழ் நா� ெசய்த தவப்பயனாய் ேதான்றியவர் தி�வள்�வர்.

‘ேதான்றிற் �கேழா� ேதான்�க’

என்� அவர்தம் �றள் ெமாழிக்கிணங்கக் �ன்றாத �கெழா� ேதான்றி,
உலகிற்ேக வான்மைற வழங்கியவர் வள்�வர் இதைனேய, பாரதியா�ம்,

‘வள்�வன் தன்ைன உலகி�க்ேக தந்�
வான்�கழ் ெகாண்ட தமிழ்நா�’

என்� ேபாற்றிப் �கழ்ந்� பா��ள்ளார். தமிழ்நா� தி�வள்�வைரப் ெபற்ெற
�த்� உலகிற்� வழங்கியதில் ெப�ைம ெகாள்கிற�.

தி�க்�றைள �ப்பால் �ல், உத்தரேவதம், ெதய்வ�ல்
ெபாய்யாெமாழி,வா�ைர வாழ்த்�, தமிழ்மைற, ெபா�மைற �தலிய
இன்னபிற ெபயர்கள் வழங்�கின்றன.

தி�க்�ற�க்� அேநகம் ேபர் உைர எ�தியி�க்கிறார்கள். இவ்வா� அதிக
அளவில் தமிழில் தி�க்�றள் தவிர ேவ� எந்��க்�ம் உைர கண்டதாகத்
ெதரியவில்ைல. இ� தி�க்�ற�க்� மட்�ம் கிைடத்த சிறப்பா�ம்.
இவற்றில் பரிேமலழகர் உைரேய ெப�ம் �லவர்களால் பராட்டப் ெபற்� வழங்கி
வ�கின்ற�.

எல்லா சமயத்தின�ம் ேபாற்�ம் வள்�வர்

தி�க்�றள் எந்த சமயத்ைத�ம் சாராத ஈ� இைணயற்ற உலகப் ெபா�மைற
�லாகப் ேபாற்றப்ப�கிற�. தி�க்�றளில் உள்ள க�த்�க்கள் எந்த சமயக்
க�த்�க்�ம் �ரண்படாதி�ப்ப� ஒ� மாெப�ம் சிறப்பா�ம்.



த� � த � ஒ
தி�க்�றளில் பல சிறப்� அம்சங்கள் உள்ளன. அதனாேலேய தி�வள்�வைர
ஒவ்ெவா� சமயத்தின�ம் தம்தம் சமயத்ைதச் சார்ந்தவர் என்�
ெப�ைமேயா� �றிக் ெகாள்கின்றனர்.

தி�க்�றளில் எண் �ணத்தான் என்ற ெசால்ைல�ம், ‘ெபாறிவாயில் ஐந்த
வித்தான்’ அன்ற ெசால்ைல�ம் காண ��கின்றைமயால் தி�வள்�வைர
‘ைசவர்’ என்பர் ைசவ அன்பர்கள்.

‘மலர்மிைச ஏகினான்’

‘அறவாழி அந்தணன்’

என்ற ெதாடர்கள் ெகாண்� சிலர் சமணர் என்�ம், ெபௗத்தர் என்�ம்
தி�வள்�வைரக் ��வார்கள்.

கவியர� கண்ணதாசன் அவர்கள் தன� ’அர்த்த�ள்ள இந்�மதத்தில் –

வள்�வைன ஒ� இந்�வாகக் க�தி ஆதாரத்�டன் விளக்�கிறார்..

‘ேவண்�தன் ேவண்டாைமயிலான்’ என்ப� எல்லா மதத்தின் �லவ�க்�ம்
ெபா�ந்�ம் என்றா�ம் வி�ப்� ‘ெவ�ப்� அற்றவன்’ என்� இந்�க்கள்தாம்
இைறவைன அதிகம் ��கிறார்கள். இந்த எண்ணம் ஆழ்வார்கள்,

நாயன்மார்கள் பாடல்களில் விளங்�கிற�. (ஐந்தாவ� �றளில்).

‘இ�ள்ேசர் இ�வின�ம் ேசரா இைறவன்’ என்�ம் பத்தாவ� �றளில்,

’பிறவிப் ெப�ங்கடலில் நீந்�வர் நீந்தார் இைறவன் அ� ேசராதார்.’என்�ம்,

‘வா�ைற�ம் ெதய்வம்’

என்ற ெசாற்கைள ஆதாரமாக ைவத்�; பார்க்�ம்ேபா� ெதாட்ட இடங்களில்
எல்லாம் இந்�க் கட�ள்கைள�ம், இந்�க்களின் மரைப�ம் ��வதால்
வள்�வர் ஒ� இந்�ேவ என்ற கண்ணதாசனின் விளக்கம் ெதளி�
ப�த்�கிற�.

அறத்�ப் பாலின் அற�ம், ெபா�ட்பாலின் ெபா�ள்க�ம் தமிழரான
வள்�வர் ஒ� இந்�, இந்�வான வள்�வர் ஒ� தமிழர் எங்கிறார். ஆகேவ
வள்�வர் உலகத்தார் அைனவ�க்�ம் ெப�வானவராகேவ விளங்கினார்.



அவர் வழங்கிய ’வான்மைற உலகப் ெபா�மைறயாக�ம் ெகாள்ளப்ப�வ�
சாலப் ெபா�த்த மா�ம்.

பல்ேலா�ம் பாராட்�ம் �றள்

ம�ைரத் தமிழ் நாகனார் என்ற �லவர் சிறந்த ெபா�ள்கள் அைனத்த�ம்
தன்னகத்ேத ெகாண்ட� �றள் என்ற க�த்தில்,

“எல்லாப் ெபா�� மிதன்பா�ள; விதன் பால்
இல்லாத ெவப்ெபா�ளி மில்ைலயால்”

என்� �றி�ள்ளார். தி�க்�றளின் சிறப்ைப விளக்க வந்த மற்ெறா� �லவர்,

“பாெலல்லாம் நல்லாவின் பாலேமா? பாரி�ள்ள
�ெலல்லாம் வள்�வர் ெசய் �லாேமா?”

என்� பா��Lள்ளார்.

“அ�ைவத் �ைளேதழ் கடைலப் �கட்�க்
��கத் தரித்த �றள்”

என்� ஔைவயார் பா��ள்ளார்.

காலத்தின் இைடேய கவிஞர்கள் ேதான்�வார்கள் என்றார் கவிஞர் ெஷல்லி.
அவ்வாேற வள்�வர் ேதான்றி மக்கள் நல்வாழ்� வா�ம் ெநறியிைன—

வாழ்க்ைகக் கைலயிைன—தி�க்�றள் �லம் உணர்த்திச் ெசன்�ள்ளார்.

“அறம், ெபா�ள், இன்பம் வீட்ைடதல் �ற்பயன்”

என்ப� தமிழ்ச் சான்ேறார் கண்ட உண்ைம. அதன்ப� அறம், ெபா�ள், இன்பம்
ஆகிய �ப்ெபா�ள்கைள உணர்த்தி, அதன் �லம் மக்கட் �லம், வீட்�ப்
ேபற்றிைன அைட�ம் ெநறியிைன வள்�வர் நமக்� உணர்த்�கின்றார்.

இல்லற�ம் �றவற�ம்

அறத்�ப் பாலில் இல்லறம், �றவறம் �றித்�த் தம் அ�ைமயான க�த்�க்
கைளத் தந்�ள்ளார்.



“அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்ைக யாற்றின், �றாத்தாற்றிற்
ேபாய்ப் ெப�வ� எவன்”

என்� இல்லறத்ைதப் பாராட்�ய தி�வள்�வர்

“�றந்தார்க்�த் �ப்�ர� ேவண்� மறந்தார்ெகால்
மற்ைற யவர்கள் தவம்”

என்� �றவறத்தின் மாண்பிைன�ம் �லப்ப�த்தி�ள்ளார்.

இனிக்�ம் இல்லத்திற்� வள்�வரின் உபாயங்கள்

இல்வாழ்க்ைகக்�த் ேதைவயான ந்ற்பண்�கைள விளக்க,

“அன்�ம் அற�ம் உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக
பண்�ம் பய�ம் அ�”

என்� பழந்தமிழரின் வாழ்� ெநறிைய உணர்த்தி�ள்ளார்.

இல்லறவியலில் நல்லியல்ெபல்லாம் உைரத்�ணர்த்�ம் வள்�வப் ெப�ந்தைக

மக்கட் ேபற்றின் இனிைமைய�ம், ஒவியமாகக் காட்��Lள்ளார். ெபா�ள்
�திராத மழைலய �தன் �ைவைய,

“�ழலினி� யாழினி� என்பதம் மக்கள்
மழைலச் ெசால் ேகளாதவர்”

என்�ம் இக்�றைளக் கிண்ணத்தில் ெபய்� த�கின்றார்.” தமிழர்கள்
வி�ம்பிக் ேகட்�ம் தனிப் ெப�ம் இைசக்க�விகளான �ழல், யாழ்
அளிக்�ம் இைசைய இனிெதன்பார்கள் தம் மக்களின் மலர்வாய்ப் பிறக்�ம்
மழைலச் ெசால் ேகளாதவர்” எனத் ெதளி�ப�த்�கின்றார். அேத
அதிகாரத்தில்,

“ஈன்ற ெபா�திற் ெபரி�வக்�ம் தன்மகைனச்
சான்ேறான் எனக் ேகட்டதாய்”

என்ற �றளில் தன் மகைன “நற்பண்� நிைறந்தவன்” எனப் பிறர் ெசால்லக்
ேகLள்வி�ற்ற தாய், தான் அவைனப் ெபற்ற காலத்� உற்ற மகிழிச்சிையவிடப்



ெபரி�ம் மகிழ்வாள்” என்கிறார்.

“ஆன்பிற்�ம் உண்ேடா அைடக்�ந்தாழ் ஆர்வலர்
�ன்கண் நீர் �சல்த�ம்”

என்ற �றளில் அன்�ைடயவரின் சி� கண்ணீேர தன்�ள்ேள இ�க்�ம்
அன்ைபப் பல�ம் அறிய ெவளிப்ப�த்�ம். ெசய்நன்றி அதிகாரத்தில்,

“காலத்தினாற் ெசய்த நன்றி சிறிெதனி�ம்
ஞாலத்தின் மாணப் ெபரி�”

என்ற �றளில், “�ன்பம் உற்ற காலத்தில் ஒ�வன் ெசய்த உதவி
சிறிெதனி�ம், அதன் தன்ைமைய ஆராய்ந்தால் உலகத்ைதவிடப்
ெபரியதா�ம்” எங்கிறார்.

அடக்க�ைடைம �றித்�க் �றிப்பி�ம்ேபா�

“தீயினாற் �ட்ட�ண் உள்ளா�ம், ஆறாேத
நவினாற் �ட்ட�ண்”

�கழ் என்ற அதிகாரத்தில்

“ஈதல்; இைசபட வாழ்தல்; அ�வல்ல�
ஊதியம் இல்ைல உயிர்க்�”

“வறியவர்க்� உதவ ேவண்�ம். அதனால் �கழ் உண்டாக வாழ ேவண்�ம்.
அந்தப் �கழில்லாமல் உயி�க்� ஊதியமான� ேவ� ஒன்�ம் இல்ைல”

ெமய்�ணர்தல் என்ற அதிகாரத்தில்,

“எப்ெபா�ள் எத்தன்ைமதாயி�ம் அப்ெபா�ள்
ெமய்ப் ெபா�ள் காண்பதறி�”

தீய பழக்கங்கைளச் சா�ய வள்�வர்

இல்லறவியலில் அன்பின் சிறப்பிைன வற்��த்திய வள்�வர், �றவியலில்
அ�ள் மாட்சியிைனக் ��கின்றார். சங்ககாலத் தமிழர் ஒ�சிலர் வாழ்வில்
ம�, மா�, மாமிசம் ேபான்ற தீயைவகைள நா�ச் ெசல்�ம் ெகட்ட



பழக்கங்கள் இடம் ெபற்றி�ந்தன. இத்தைகய தீயச்ெசயல்கைள �தன்
�தலில் கண்�த்� அறி�ைற வழங்கியவர் ேபரறிஞர், �ரட்சியாளர்,
தி�வள்�வர் ஆவார்.

அரசிய�ம் ம�த்�வ�ம்

ெபா�ட்பாலில் வள்�வர் ��ம் அரசியல் க�த்� இன்�ம் எண்ணி
மதிக்கத் தக்கைவயா�ம்.

“பைட�� �ழ் அைமச்� நட்பரண் ஆ�ம்

உைடயான் அரச�ள் ஏ�“

என்� ஒ� மன்ன�க்� ேவண்�ய அம்சங்கைள விளங்கச் ெசால்லி�ள்ளார்.
இரண்டாயிரம் ஆண்�க�க்� �ன்� �றிச்ெசன்ற அரசியல் க�த்�க்கள்
இன்�ம் ெபா�ந்�ம் வன்ைம �ைடயனவாய் இ�க்கின்றன.

வள்�வர் கண்ட சிறந்த நாட்�ைன,

“ஊ�பசி�ம் ஒவாப்பிணி�ஞ் ெச� பைக�ஞ்
ேசரா தியல்வ� நா�”

என்ற �றளால் அறியலாம்.

ம�ந்� என்ற அதிகாரத்தில் வள்�வர் �றிய க�த்�க்கைள இன்ைறய
ம�த்�வ ேமைதகள் ப�த்� வியக்கின்றனர். ம�ந்ேத இல்லாமல்
வாழ்நாைளக் கடத்தி விடலாம். எங்கிறார் வள்�வர் எவ்வா�?

“ம�ந்ெதன ேவண்டாவாம் யாக்ைகக் க�ந்திய�
அற்ற� ேபாற்றி�ணின்”

�ப்பாலி�ம் �த்தான க�த்�க்கள்

அ�த்� காமத்�ப்பால் வள்�வரின் இலக்கியச் சிறப்பிற்� அத்தாட்சியாய்
விளங்�கிற�. ெசால், நயம், க�த்� வளம், பா நலம், அணி நலன் �தலிய
பல�ம் நிைறந்� விளங்�கிற�.



“மலரி�ம் ெமல்லி� காமம்’ சிலரதன்
ெசல்வி தைலப�வார்”

என்ற �றளில், காதலின் உயிர்ப்ெபா�ைள உணர்ேவார் ஒ� சிலேர என்�

�ட்�க் காட்��ள்ளார். இவ்வா� �ப்பாலி�ம் தப்பாத க�த்�க்கைள
வள்�வர் தி�க்�றளில் தந்தைமயால் அவைர உலகப் ேபரறிஞர்களில்
ஒ�வராக்கியைம கண்��.

எனேவதான் உலகின் பல ெமாழிகளி�ம் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்�ள்ள
ெப�ைமையப் ெபற்�ள்ள�. தி�க்�றள், ஆங்கிலம், இலத்தீன், ெஜர்மன்,

பிரஞ்�, ேபாலிஷ், ரஷ்யன், வடெமாழி, இந்தி, �ஜராத்தி, வங்கம், உ��,

ெத�ங்�, கன்னடம், மைலயாளம், சிங்களம், பர்மியம், மலாய் �தலிய
பல்ேவ� ெமாழிகளில் ெப�ைம�டன் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்�ள்ள�.

இைவெயல்லாம் வள்�வர் வழங்கிய வான் மைறயின் சிறப்பிைன
உணர்த்�வன ஆ�ம்.

தத்�வ ெநறியின் சிறப்�

தி�க்�றளின் மற்ெறா� சிறப்� அதில் �றப்பட்�ள்ள இ� ெபா�ள்
ெகாள்ைகயா�ம்.”ஆதிபகவன் �தற்ேற�ல�” என்� அ�தியிட்�
உ�திேயா� ஒ��றம் உணர்த்தத் ெதாடங்கிய தி�வள்�வர்,

“இைறவன� ேசராதார் பிறவிப் ெப�ங்கடல் நீந்தார்” என்� ெதளிவாக
ஆைணயிட்�ப் ெபாய்யாெமாழி வ�த்�ள்ளார். ேம�ம் இைறவனின் உயர்ந்த
பண்�கைள ‘எண் �ணத்தான்’ என்� எ�த்�க் �றி அந்த �ணங்கைள
�ைறேய ’ஆதிபகவன் , வாலறிவன், மர்லிமிைச ஏகினான், ேவண்�தல்
ேவண்டாைம யிலான், இைறவன், ெபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான், தனக்�வைம
இல்லாதான், அறவாழி அந்தணன்” எனத் ெதள்ளிய தீந்தமிழில் வ�த்�க்
�றி�ள்ள நயம் அறிந்� இன்�றத் தக்க�. தத்�வ ெநறியின் சிறப்�,
ெசந்தமிழின் �ைவ இங்� ைகேகார்த்� களிநடம் �ரிகிற�.

இ�வைர �றியவற்றிலி�ந்� தி�க்�றளின் தனிச் சிறப்�த் ெதள்ெளன
விளங்�ம். தமிழில் இன்� காணக்கிைடக்�ம் பைழய �ல் ெதால்காப்பியம்.
அதற்� அ�த்� தி�க்�றள் சிறப்பிடம் ெப�கிற�.



மக்க�க்� வாழ்க்ைகத் �ைணநல �லாக, மக்கள் அறவழி நின்�
ெபா�ளீட்�ப் ெப�வாழ்� வாழத் �ைண�லாக விளங்�கிற�. �ங்கச்
ெசால்லின் வள்�வர் வழங்கிய வான்மைற, உலகம் உய்�ம் ெநறியிைன
உணர்த்த வந்த உயர்மைற எனக் �றினால் அ� மிைகயாகா�.

தி�க்�றைளப் ேபாற்�ேவாம்

இத்தைகய உலகப் ெபா�மைறைய அளித்த வள்�வைன�ம் வண்ணத்
தமிழ் மகைன�ம், தமி�க்� ஈன்றம் தமிழன்ைனைய�ம் வாழ்த்தி
வணங்�ேவாம்.

“யாமறிந்த �லவர்களிேல கம்பைனப் ேபால், வள்�வன் ேபால் �விதனில்
கண்டதில்ைல” என்ற பாரதியார் �ற்� எத்தைன உண்ைம என்பதைன
உணர்ந்� ேபாற்�ேவாம்.

எளிய ெசாற்களால் அரிய ெபா�ள்கைளப் �லப்ப�த்�ம் தி�க்�றைளப்
ேபாற்�ேவாம். உலக மக்கள் உள்ளத்தில் ஒளிந்தி�க்�ம் இ�ைள அகற்�ம்
ஒளி விளக்காம் தி�க்�றைளப் ேபாற்�ேவாம்.

இப்ப� ஒர் உயர்ந்த தமிழ்�ல் நமக்�க் கிைடத்தி�ப்ப� நாம் ெசய்த
ெப�ம்ேப�. இந்�லின் �ைணெகாண்� வாழ்க்ைகக்�த் ேதைவயான
அற�ைரகள் அத்தைன�ம் அறி�ைரகளாகக் ெகாண்� அதன்ப� நடக்க
�யல்ேவாம்.

வாழ்க வான் �கழ் வள்�வன் நாமம் !



கவியரசி சேராஜினி நா��
மகாத்மா ேபாற்�ம் கவியரசி

“என் அன்�க்�ரிய கவியரசியா, தத்�வஞானியா அல்ல� தாயா, எப்ப�
அைழப்பெதன்ேற ெதரியவில்ைல” என்றார் காந்தி அண்ணல். ேவ�
யாைர�ம் அல்ல. பாரதத்தின் பா�ம் பறைவயாய்ச் சிந்தைனச் ெசல்வியாய்ச்
சிறந்த ேபச்சாளாராய்த் தாயின் தைளையத் தகர்த்ெதரியப் பா�பட்ட
தியாகியாய், நாட்� மக்களின் நல்ல சேகாதரியாய் விளங்கிய கவியரசி
சேராஜினிேதவிையத்தான்.

இளைமயிேல கவி �ைன�ம் ஆற்றல்

13.2.1879 ஆம் ஆண்� ைஹதராபாத்தில் பிறந்தார் சேராஜினி. இவர�
தந்ைத “அேகார்நாத் சட்ேடாபாத்யாயா’ ஒ� விஞ்ஞானி ஆவார். தாயார்
தி�மதி.”பாரத �ந்தரி ேதவி’ �கழ்மிக்க வங்க ெமாழி கவிஞர்!

அவர் சி�மியாக இ�ந்தேபா�, கணக்� ேபாட்�க் ெகாண்��ந்தாள்.

எவ்வள� �யற்சி ெசய்தா�ம் விைட சரியாகேவ வரவில்ைல. ெவ�ப்பாக
வந்த�!

3. சட்ெடன்� தன� கணக்� �த்தகத்ைத �� ைவத்தாள். ஒ� ேநாட்�ப்
�த்தகத்ைத ைகயில் எ�த்தாள். தனக்� ேதான்றிய எண்ணங்கைள
எல்லாம் கவிைத வ�வில் எ�தத் ெதாடங்கினாள். என்ன அதிசயம்!
அழகான ஆங்கில கவிைத ஒன்ைற அவள் எ�தியி�ந்தாள்.

""என்னம்மா? கணக்�ப் ேபாட்� விட்டாயா?'' என்� ேகட்டப�ேய அப்பா அங்� 
வந்தார். சி�மி பதில் ஒன்�ம் �றவில்ைல. அவள� ேநாட்� �த்தகத்ைத ைகயில் 
எ�த்� பார்த்த தந்ைத ஆச்சரியம் அைடந்தார்! தன் மகளின் கவிைத எ��ம் 
ஆற்றைலக் கண்� ெப�மிதம் ெகாண்டார்!   
 

தந்ைத திட்�வார் என்� நிைனத்த சி�மிக்� �ழப்பம் ஏற்பட்ட�.    



 

""உனக்� கணக்� பி�க்கவில்ைல என்றால் என்னிடம் �றியி�க்கலாேம?'' என்றார் 
தந்ைத. "" இனிேமல் உனக்�த் ேதான்�ம் கவிைதகைள இந்த ேநாட்�ப் �த்தகத்தில் 
எ�தி வா!'' என்� ஒ� �திய ேநாட்�ப் �த்தகத்ைத அவளிடம் ெகா�த்தார்.    
 

அன்றிலி�ந்� அச்சி�மி ெதாடர்ந்� எ�திக்ெகாண்ேட வந்தாள் .   
 

பதிேனாராம் வயதிேலேய கவிபா�ம் ஆற்றல் ெபற்றவர்..அவள� கவிைதகள் மிக எளிய 
ெசாற்கைளக் ெகாண்�ம் அேத ேநரத்தில் ஆழ்ந்த க�த்�கைளக் ெகாண்�ம் 
விளங்கின. இதனால் அவர� கவிைதகள் உலக மக்களால் ெபரி�ம் வி�ம்பப்பட்டன. 

மக்கள் அவைர, "இந்தியாவின் கவிக்�யில்' என்� அன்ேபா� அைழத்தார்கள். 
அவர்தான் தி�மதி. சேராஜினி நா�� ஆவார்.   
 

"ஏரியின் ெபண்',..... காலெம�ம் பறைவ',...... "�றிந்த சிற�கள்' ஆகிய 
தைலப்�களில் இந்தக் கவிக்�யிலின் கவிைதகள் ெதா�க்கப்பட்டன! இவற்�ள் "காலம் 
எ�ம் பறைவ' மற்�ம "�றிந்த சிற�கள்'ஆகிய இரண்�ம் மிகப் �கழ்வாய்ந்த 
வாய்ந்தைவ ஆ�ம்.   
 

இவர� 19ஆவ� வயதில் டாக்டர் ேகாவிந்த் நா�� என்பவ�க்� மணம் ெசய்� 
ைவத்தனர்.   
 

1916 ஆம் ஆண்� மகாத்மா காந்திய�கைள இவர் சந்திக்க ேநர்ந்த�. 
காந்திய�களின் ெகாள்ைககளால் இவர் ெபரி�ம் ஈர்க்கப்பட்டார். தாமாகேவ �ன்வந்� 
�தந்திரப் ேபாராட்டத்தில் கலந்� ெகாண்டார் .   
 

1931 ஆம் ஆண்� இங்கிலாந்தில் "வட்டேமைச மாநா�' நைடெபற்ற�. அதில் 
இந்தியர்க�க்� ேதைவயான உரிைமகள் பற்றி ேப�வதற்காக காந்திஜி கலந்� 
ெகாண்டார். அவ�டன் சேராஜினி நா���ம் ெசன்றார். பல்ேவ� க�த்�க்கைள 
ஆங்கில அரசாங்கத்திடம் �ன்ைவத்தார்.   
 

1942 ஆம் ஆண்� "ெவள்ைளயேன ெவளிேய� இயக்கம' நைடெபற்ற�. அதில் 
பங்�ெகாண்ட சேராஜினி ஆங்கிேலயர்களால் ைக� ெசய்யப்பட்டார். 21 மாதங்கள் 
சிைறயில் அைடக்கப்பட்டார். சிைறயில் அவர் பல �ன்பங்கைள அ�பவித்தார். 
இ�ந்தேபாதி�ம் ெபண்களின் உரிைமகைள ேவண்�ம் பல கவிைதகைள ஆங்கிலத்தி�ம் 
வங்க ெமாழியி�ம் எ�தினார்.   
 

இத்தைகய தைலவர்களின் தியாகத்தால் நம் நா� 1947ஆம் ஆண்� வி�தைல 
அைடந்த�. வி�தைலக்�ப்பின் இவர் உத்திரப்பிரேதச மாநிலத்தின் ஆ�நராக 
நியமிக்கப்பட்டார். இச்சாதைன ெபண்மணி 2.3.1949 அன்� காலமானார்.   
 

அறிந்� ெகாள்ேவாம் வா�ங்கள்..  

1. இந்தியாவின் “�தல் ெபண் ஆ�நர்’ என்ற ெப�ைமைய ெப�பவர்
இவேர ஆவார்.



2. “ெபண்க�க்� கல்வி அவசியம். மிக சி� வயதில் தி�மணம்
ெசய்யக்�டா�!’ என்� மக்கைள சந்திக்�ம் ெபா�ெதல்லாம்
�றிவந்தார்.

3. ஆங்கிலத்தின் அவசியத்ைத அைனவ�க்�ம் எ�த்�க் �றினார்.
பின்னாட்களில் ஆங்கிலேம உலக ெபா� ெமாழியாக விளங்�ம் என்�
அன்ேற �றினார்.

4. அந்நிய ேமாகத்ைத ெவ�த்தார். இந்தியப் ெபா�ட்கைளேய
அைனவ�ம் பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்பதில் உ�தியாக இ�ந்தார்.

5. இவர� பிறந்தநாைளத்தான் ேதசிய ெபண்கள் தினமாக ெகாண்டா�
வ�கிேறாம்.

ெநஞ்சம் மறப்பதில்ைல

நாட்�ன் �தந்திரத்திற்காக அவர் இயற்றிய கட்�ைரகளி�ம்
கவிைதகளி�ம் அவர� ேதசபக்தியின் �த்திைரையக் காணலாம்.

“அவர் �தன் �தலில் ஆற்றிய ெசாற்ெபாழி� இன்�ம் என்�ள்ேள அழியா
இடம் ெபற்� ரீங்காரம் ெசய்� ெகாண்ேட இ�க்கின்ற�” என்றார் பிரதமர்
ேந� அவர்கள்.

கவியரசி சேராஜினியார் ேபான்ேறார� வரலா�கைள அ�க்க�ப் ப�ப்பதன்
�லம் அவர� அறிைவ�ம், ஆற்றைல�ம், ெசால்ைல�ம் ெசயைல�ம்,
சாதைன கைள�ம் எண்ணி எண்ணி என் ெநஞ்சம் அவைர மறப்பதில்ைல.



�ன்ெற�த்தின் ெப�ைம
உல� என்ற �ன்ெற�த்தில்
உயிர் என்ற �ன்ேற�த்ைதக் ெகாண்�,

மழைல என்ற �ன்ெற�த்தால்
அன்ைன என்ற �ன்ெற�த்ைத மகிழ்வித்�,

பள்ளி என்ற �ன்ெற�த்தில் �ைழந்�,

கல்வி என்ற �ன்ெற�த்ைதக் கற்�,

ேதர்� என்ற �ன்ெற�த்தில் ேதர்ந்�,

அழ� என்ற �ன்ெற�த்ைத�ம்
அறி� என்ற �ன்ெற�த்ைத�ம் ெபற்�,

அன்� என்ற �ன்ெற�த்தால்
மணம் என்ற �ன்ெற�த்ைத�ம்��த்�,

வாழ்� என்ற �ன்ெற�த்ைதக்
�ணம் என்ற �ன்ெற�த்தால் கடந்�,

�யர் என்ற �ன்ெற�த்ைத,

அைமதி என்ற �ன்ெற�த்தால் ெவன்�,

உவைக என்ற �ன்ெற�த்ைத அைடந்�,

இல்ைல என்ற �ன்ெற�த்ைதக் �றாமல்
அறம் என்ற �ன்ெற�த்திைனச் ெசய்�
ேநர்ைம என்ற �ன்ெற�த்தின் வழி நடந்�
பணி� என்ற �ன்ெற�த்ைதக் கைடப் பி�த்�,

பாசம் என்ற �ன்ெற�த்தால் கட்�ண்�
உயிர் என்ற �ன்ெற�த்ைத உைடய மக்க�க்�
நன்ைம என்ற �ன்ெற�த்திைனச் ெசய்�,

ேதசம் என்ற �ன்ெற�த்திற்காக
உற� என்ற �ன்ெற�த்ைதத் �றந்�,

கடைம என்ற �ன்ெற�த்திைன ேமற் ெகாண்�
வீரம் என்ற �ன்ெற�த்தால்
எதிரி என்ற �ன்ெற�த்திைன அழித்�,

ெவற்றி என்ற �ன்ெற�த்திைனப் ெபற்�,



இளைம என்ற �ன்ெற�த்�க் கழிய
��ைம என்�ம் �ன்ெற�த்திைன அைடந்�,

�ற� என்ற �ன்ெற�த்திைன ேமற்ெகாண்�,

ஈசன் என்ற பரம் ெபா�ைளத் ேத�
பக்தி என்ற �ன்ெற�த்தால்
�கழ் என்ற �ன்ெற�த்ைத அைடேவாம்.



�லாசிரியர்

எஸ் விஸ்வநாதன் வணிக இயல் �ைறயில் இளங்கைலப் பட்டம் ெபற்றவர்.
�ம்ைபயில் அெமரிக்க நி�வனம் ஒன்றில் பணியாற்றி ஒய்� ெபற்றவர்.
இயல்,இைச,நாடகம் ஆகிய �த்தமிழி�ம் ஈ�பா� ெகாண்டவர். நாடகத்
�ைறயில் தன் ஆர்வத்ைத வளர்த்�க் ெகாள்ள �ம்ைபயில் ‘கலாநிைலயம்’
என்ற நாடகக் ��வில் ேசர்ந்� ந�த்� வந்தார்.

கர்நாடக இைசயில் ஆர்வம் ெகாண்� �ைறயாக வயலின் இைச பயின்றார்.
��க பக்தர். �ம்ைப ெசட்டாநகர் ��கன் ேகாவில் தி�ப்பணியில் �வக்கம்

�தல் தன்ைன ஈ�ப�த்திக்ெகாண்� பணியாற்றி வ�கிறார். ��கன்
ேகாவில் ஸ்தல வரலா� �ல் ஒன்�ம் எ�தி�ள்ளார். பள்ளி நாட்களிேலேய
தமிழில் ஆர்வம் ெகாண்டவர். தஞ்ைச மாவட்டம் மன்னர்�� ேதசிய
உயர்நிைலப் பள்ளி மாணவர். எ�த்தாளர் கரிச்சான் �ஞ்� என்ற �ைனப்ெபயர்
ெகாண்ட தமிழாசிரியரிடம் தமிழ் பயின்றார். பல இலக்கிய ேமைடகளில்
கலந்� ெகாண்� பரி�கள் ெபற்� இ�க்கிரார்.

பள்ளி மற்�ம் கல்�ரி மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கிய அறிைவ வளர்த்�க்
ெகாள்ள�ம் இலக்கிய �ட்டங்களில் பங்� ெகாண்� ெசாற்ெபாழி�கள்
நிகழ்த்த�ம் த�ந்த தைலப்�கைளத் ேதர்ந்ெத�த்�, பல �ல்கைள
ஆராய்ந்� அைமத்�ள்ள கட்�ைரத் ெதா�ப்�தான் இந்�ல்.

வள�ம் இளம் ச�தாயத்தின�க்� இந்�ல் ஒர் ஒப்பற்ற வழிகாட்�. இைதப்
ேபான்ற �ல்கைள ஆசிரியர் ேம�ம் பைடத்தளிக்க வாழ்த்�கிேறாம்.

-பதிப்பகத்தார்.



FREETAMILEBOOKS.COM

மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ் மின்�ல்கள்
அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம் பதிவிறக்க
இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.



சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons எ�ம்
உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம் அந்தப்
�த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம் பதி�கைள
எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம் பதிப்�கைள
மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் இ�க்�ம்
பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�



ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள  உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள� பதி�கள் 

நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் இ�க்�ம்.
நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச மின்�த்தகங்களாக
வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட அவர்க�ைடய
பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� �� மின்�த்தகங்களாக
உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட
�த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்”-க்� ஏற்ற
வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள யா�க்�
ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள



எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால் ெசயல்ப�கின்ற
ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம் என்னெவனில் தமிழில்
நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற இலவசமாக
பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள எ�த்�த்தான்
நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers ேபான்ற
க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ� நல்ல
வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில் உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம் பல்ேவ�
ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக் க�விகளான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம். அதாவ�
இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற
வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம் பட்சத்தில்
என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம் தயாரிக்�ம்
எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம் மீண்�ம்
ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள ேநாக்கி
நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I ப�தி-II என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 



தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள், க�விகள்
மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்  கட்டற்ற அ�க்கத்தில்
கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ் ெமாழியின்
பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்



�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/


தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த உங்கள்
அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க இய�ம்
எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com க்�
மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.



 


	சொல் புதிது சுவை புதிது
	சொல் புதிது சுவை புதிது
	அருள்மிகு அம்மன் பதிப்பகம்
	வெற்றி பெறுங்கள்…………..!

	தாயிற் சிறந்ததோர் கோயிலுமில்லை
	கம்பன் கண்ட கும்பகர்ணன்
	தைப் பொங்கலின் தனிச் சிறப்பு
	பாஞ்சாலி சபத்தில் பாரதியின் கவிநயம்
	ஏற்றம் தரும் எண்ணின் பெருமை
	தமிழில் சிறுகதைகள்
	எங்கள் ஊர் மன்னார்குடி
	புத்தாண்டு பிறக்கிறது
	வான்புகழ் வாள்ளுவர்
	கவியரசி சரோஜினி நாயுடு
	மூன்றெழுத்தின் பெருமை
	நூலாசிரியர்
	FREETAMILEBOOKS.COM
	கணியம் அறக்கட்டளை
	நன்கொடை


